
سرمقاله

مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

 قانون مناطق آزاد میثاق است 
یا میثاق، قانون است؟

تعهد به عهدهای بسته شده که در قالب یک قانون به امضا رسیده و ابالغ شده، یکی 
از اصول بدیهی اسالمی، قرآنی، اخالقی و یک عرف بین المللی بوده که براساس آن 

بسیاری از معاهدات بین المللی و روابط انسانی در طول تاریخ شکل گرفته است.
اگر تاریخ مفهوم مدرن شده ای به نام قرار یا قرارداد اجتماعی در اروپا در قرن ۱۷میالدی را 
به عنوان مبنایی برای تنظیم روابط انسان مدرن با نهاد دولت در راستای تضمین، تسهیل 
و توسعه مراودات فراملی میان نقاط مختلف اروپای برآمده از دوره فئودالیسم قرار دهیم، 
متوجه می شویم که اهمیت وفای به عهد در اسالم به بیعت مردم مدینه با پیامبراسالم 
بازمی گردد؛ در نتیجه عقبه تئوریک اسالمی وفای به عهد خود از سوی دولت و مردم، 

پیش از غرب مدرن است.
مناطق آزاد در ایران به عنوان یک نهاد و الگوی اقتصادی در دوران جهانی شدن به 
منظور تنظیم و تعریف روابط اقتصادی ملی در عرصه جهانی، در قالب قانون به صورت 
یک الگوی متفاوت از نمونه های جهانی در سال ۷2 به تصویب مجلس چهارم رسید و 
سازمان مجری آن نیز ابتدا سازمان منطقه آزاد در هر منطقه و در مرحله زمانی بعد، 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.
برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت کشورمان در آن دوره زمانی، باید توجه داشت که 
ایران از یک انقالب همه جانبه، مشکالت منطقه ای و جنگ ویرانگر هشت ساله سر بلند 
کرده و به دنبال بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی و جذب سرمایه و سرمایه گذار و ارائه 
تصویری واقعی از انقالب و مدل حکومت اسالمی در سطح جهانی بود که بلوک شرق 
فروپاشیده بود و عراق صدام حسین درگیر منازعه با غرب شده بود؛ در نتیجه بهترین 
فرصت برای بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیک و ژئواکنومی ایران، همین دوره ارزیابی 

می شد. 
از سوی دیگر، ساکنین بومی مرزهای جنوبی و شرقی کشور با مشکالت عدیده 

ناشی از عقب ماندگی در بهره مندی از شاخص های توسعه انسانی دست به گریبان 
بودند؛ در عین حال به دلیل کمبود شدید فرصت های شغلی برای بومیان مناطق 
جنوبی و شرقی کشور، شغلی به عنوان قاچاق و انتقال کاالها و محصوالت مورد 
نیاز سبد مصرفی مردم فالت داخلی کشور در نمونه هایی چون کاالهای دیجیتال 
جدید و لوازم آرایشی-بهداشتی از طریق واردات بدون طی مسیرهای گمرکی به 

عنوان یک منبع درآمد مقبول و مرسوم بود.
تصویر دو همکالسی دوره دبیرستان خود در مدرسه عالمه طباطبایی بندرعباس را به یاد 
دارم که سال های ۷0 تا ۷2 ، هفته ای یک بار به بندر خصب در عمان یا بندر دبی با قایق 
موتوری خود حرکت کرده و در هر تردد با عایدی ۱00هزار تومانی به منزل بازمی گشتند. 
توجه داشته باشید در سال ۷0 شما ماهی حداقل چهارصد هزار تومان درآمد داشته باشید.

در نتیجه عالوه بر بحث های اجتماعی ناشی از شغل کاذب که مخل امنیت ملی اقتصادی 
و روابط شفاف تجاری در کشور بوده، کمبود درآمدهای گمرکی، گسترش نگاه به خارج 
از کشور در مسیر تامین مایحتاج زندگی میان ساکنین مرزنشین که از قضا اشتراکات 
فرهنگی و روابط اجتماعی با اقوام آن سوی مرزهای ایران داشتند، امکان خرید جنس 
بدون کیفیت به دلیل عدم آشنایی، نبود ساز و کار ضمانت برای تعمیر و یا تعویض 
کاالهای وارداتی را می توان از مهم ترین مشکالت وجود چنین فرآیندهای اجتماعی در 

آن دوره )و حتی هم اکنون( عنوان کرد.
مناطق آزاد در شرایطی به وجود آمدند تا دولت اول مرحوم هاشمی که تحت تاثیر 
رویکردهای اقتصاد باز به دنبال کوچک کردن دولت بود، مناطق آزادی را به وجود 
آورد که براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور عمران و آبادانی 
در محدوده مصوب خود ایجاد شدند تا بدون صرف ریالی از خزانه عمومی و با تکیه بر 
بسته های حمایتی و تشویقی، اقدامات الزم جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان 
خارج از کشور و کشورهای منطقه جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد 

که عموما نقاط کمتر توسعه یافته بودند، مورد توجه قرار گرفت.
اینکه بعد از حدود سه دهه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی 
اقدام به تخریب، تحدید، عدم اجرای قوانین، تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد 
و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد نموده اند، در واقع کارکردها و کارویژه های 
مناطق آزاد را از میان می برند. به عبارت دقیق، در مسیر خلف وعده و عمل برخالف 
میثاق توافق شده میان سرمایه گذاران و دولت در قالب قانون مناطق آزاد گام برمی دارند. 

اقدامی که در شرایط تحریمی و مشکالت عدیده کشورمان بی تردید یک عمل ضدمنافع 
ملی و در جهت تضعیف کشورمان در معادالت و مراودات منطقه ای و به ویژه در تقابل 

با آمریکا قلمداد می شود.
به عبارتی شما در حالی وارد نبرد اقتصادی شده اید که به نیروهای خط مقدم خود در منازعه با 
آمریکا، تسلیحات نداده و با اخالل در مزیت های قانونی مناطق آزاد، زمینه رنجش و رویگردانی 
سرمایه گذاران را فراهم می کنید!!! طرفه اینکه در احکام دائمی برنامه توسعه کشور و در 
دستورالعمل های قانونی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، بر تثبیت و توسعه جایگاه 

حاکمیتی و حوزه فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی تاکید شده است.
بی تردید بخشی از این رفتارهای غیرقانونی ناشی از آموزه های غلط و دست سوم مدعیان 
تفکرات چپ و مارکسیستی است که هرگونه سودآوری مالی را مخالف اصول اسالمی، 
حاکمیتی و انسانی قلمداد می کنند و جهت مقابله با آن از هر اقدامی فروگذاری نمی نمایند؛ البته 
در این میان منافع باندهای قاچاق کشور که سالیانه بین ۱۵ تا 20میلیارد دالر کاالی قاچاق را 

وارد کشور می کنند نیز در ارائه آدرس و ذهنیت غلط علیه مناطق آزاد بی تاثیر نیست.
در پایان باید در خوانشی اجمالی تصریح کرد، بعد از جنبش مشروطه در سال ۱2۸۵و انقالب 
اسالمی در سال ۱۳۵۷ تحدید و تنظیم روابط مردم با دولت و اصحاب قدرت در قالب قانون به 
عنوان یک هدف با الگوی رفتاری از سوی انقالبیون و امام خمینی مورد توجه قرار گرفت. در 
همین راستا، در دهه پنجم انقالب اسالمی و همزمان با آغاز قرن جدید، مدیران و مسئولین اگر 
نمی توانند )به دلیل عمر محدود مدیریتی و دغدغه های حفظ جایگاه( اجازه دهند فعالین بخش 
خصوصی مناطق آزاد در این مسیر گام بردارند، راهبردی که ریشه های تاریخی حمایت از 
رفتارهای قانونمند بازرگانان و سرمایه گذاران را می توان در الگوهای حکومتی پیامبر اعظم)ص( 
در مدینه و دولت امام علی)ع( در کوفه مشاهده کرد تا سیره نبوی و علوی را در حکمرانی و 
روابط اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان را مورد استناد قرار داد؛ اسنادی که می توان در چهار 

جلد اصول کافی جستجو کرد.
اگر امروزه شبه روشنفکران ایرانی به عملکرد ایل قاجار در حکمرانی بر ایران در قرون ۱۱ تا ۱۳ 
هجری شمسی خرده می گیرند و آنها را خائن و عقب مانده تعبیر می کنند )چندان از واقعیت دور 
نیست(، درباره عملکرد ما آیندگان چه می گویند؟ گرچه آینده از چندی پیش آغاز شده و تغییر در 
بدنه اجتماعی فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت استیفای حقوق خود از طرق قانونی و در ساز 
و کار تشکل های صنفی در چارچوب همکاری با مدیران دولتی، نهادهای قانونگذاری و قضایی 

کشور در دستورکار قرار گرفته است. باید آن را نکوداشت و گرامیداشت.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

گزارشی از نشست  بخش خصوصی، سازمان های مناطق آزاد و نمایندگان مجلس:

 تشکیل مثلث اقدام مشترک 
راه برون رفت مناطق آزاد از چالش ها

8 2 7 3

لزوم تسریع در 
اتصال خط ریل 

سراسری به مجتمع 
بندری کاسپین

افتتاح اولین خط 
 تولید ماسک

 طبی در منطقه 
آزاد اروند 

آغاز پرداخت 
خسارات ناشی از 

آتش سوزی مجتمع 
پردیس یک کیش

بهره مندی از 
 ظرفیت های قشم 

جهت برگزاری مسابقات 
ورزشی ملی و بین المللی

در دیدار دکتر روزبهان با رئیس 
سازمان برنامه و بودجه مطرح شد:

در ادامه نهضت جهش تولید در 
سرزمین فتح صورت پذیرفت:

 با حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با 
مدیرعامل منطقه آزاد قشم مطرح نمود:

صفحه 4 و 5 را بخوانید



آغاز پرداخت خسارات ناشی از آتش سوزی مجتمع پردیس یک کیش
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مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
بیمه  مدیرعامل  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
خسارت های  ارزش یابی  از  پس  معین،  ایران 
یک  پردیس  تجاری  مجتمع  حریق  از  ناشی 
به  تعهدات  پرداخت  24ساعت  از  کمتر  ظرف 

غرفه داران خسارت دیده آغاز شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که در کوتاه ترین زمان ممکن گروه کارشناسی 
ارزیابی میزان  ایران معین جهت  بیمه  شرکت 
در  یک  پردیس  بازار  به  شده  وارد  خسارت 
کیش مستقر شدند، گفت: شرکت ایران معین 
با سرعت بخشیدن به تعهدات خود درخصوص 
غرفه هایی که طعمه حریق شده بودند، پرداخت 

بخشی از خسارت ها به بیمه گذارها آغاز شد.
اقدامات  از  غالمحسین مظفری ضمن تشکر 
ایران  بیمه  تعهدات شرکت  انجام  و  به موقع 
اظهار  داشتند،  بیمه گذارها  قبال  در  معین که 
حوادث  در  بیمه گذارها  انتظار  و  توقع  داشت: 
از  بهره مندی  نشده،  پیش بینی  اتفاقات  و 
مساعدت ها و کمک شرکت های بیمه است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین ضمن تشکر 
از همکاران و کارشناسان بیمه ایران معین که 
از ابتدای وقوع حریق در کیش مستقر شدند و 
به صورت شبانه روزی با رعایت ضوابط و قوانین 
را  شده  وارد  خسارت  ارزیابی  میزان  موجود، 
سرعت بخشیدند، افزود: تمام تالش بیمه ایران 
معین بر این است که در شرایط اقتصادی حاکم 

بر جامعه، دغدغه دیگری بر دغدغه بیمه گذارها 
اضافه نکند.

تعداد  تاکنون  داشت:  اظهار  محمدی  داریوش 
ظرف  بودند،  دیده  کلی  خسارت  که  ۱۰پرونده 
کمتر از 24ساعت مبلغی بالغ بر 2میلیارد تومان به 

غرفه داران پرداخت شد.
وی درخصوص پرداخت تعداد دو پرونده خسارت 
دیده که به ترتیب 4۵۵میلیون تومان و ۶۰میلیون 
تومان بود، گفت: امیدواریم هرکز شاهده چنین 
اتفاقات تلخ و ناگواری نباشیم و در صورت وقوع 
حادثه ای، بیمه گذارها اطمینان داشته باشند که بیمه 

ایران معین همیشه یار و یاور آنان است.

مدیرعامل بیمه ایران معین اظهار 
داشت:

پرداخت خسارت بیمه گذاران مجتمع 
پردیس یک کیش در اسرع وقت

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در ادامه سفر به 
کیش و پس از بازدید از محل حادثه آتش سوزی 
با  نشستی  در  یک،  پردیس  تجاری  مجتمع 
غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن ارائه گزارشی از 
تعهدات و اقدامات صورت گرفته از خسارات ناشی از 
حریق این مجتمع ، بر ایفای تعهدات این شرکت در 

قبال بیمه گذاران و ذینفعان تاکید کرد.
تعداد  گفت:  خصوص  این  در  محمدی  داریوش 
۱۳2مغازه و غرفه در تعهد این شرکت است و مبلغی 
بالغ بر ۳2میلیارد تومان در قبال بیمه گذارها تعهد داریم.
وی با بیان این که هیات مدیره مجتمع تجاری پردیس 
یک، مبلغی بالغ بر 4۶میلیارد تومان بابت پوشش سازه 
و یک بیمه نامه مسئولیت یک میلیاردی برای ذینفعان 
بازار نزد شرکت بیمه ایران معین دارد، اظهار داشت: 
پس از نهایی شدن پرونده ها، ظرف 24ساعت آینده 
تمام خسارت مغازه ها صد در صد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین افزود: پس از 
کارشناسی دقیق سازه ها و محوطه داخل پردیس یک 
و اتمام ارزش یابی خسارت وارد شده ناشی از حریق در 
این مجموعه، بالفاصله بعد از 24ساعت از سوی این 
شرکت به بیمه گذارها براساس تعهدات خریداری شده، 

پرداخت خواهد شد.
در ادامه این نشست، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز ضمن قدردانی از حضور 
مدیرعامل بیمه ایران معین در کیش، با بیان این که بر 
اثر شیوع بیماری کرونا شاهد کاهش گردشگر و مسافر 
در این منطقه هستیم، گفت: باید نسبت به سرعت 
بخشیدن ارائه خدمات بیمه ای شرکت ایران معین به 

بیمه گذارهای مجتمع تجاری توجه ویژه ای شود.
غالمحسین مظفری تصریح کرد: تالش سازمان 
منطقه آزاد کیش فراهم نمودن شرایط مناسبی 
برای فعالیت مجدد اقتصادی با همکاری بیمه ایران 

معین در مجتمع تجاری پردیس یک است.

کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر انجمن های 
فرهنگی و هنری کیش، با تقاضای تاسیس دو 

تشکل فرهنگی و هنری موافقت کرد.
و  مجوز  صدور  کمیسیون  جلسه   نخستین 
هنری  و  فرهنگی  انجمن های  بر  نظارت 
کیش، براساس شیوه نامه  تاسیس انجمن های 
معاون  با حضور  و  فرهنگی و هنری کیش 
فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 

برگزار شد.
اعضای کمیسیون در این جلسه، پس از بررسی 
اساسنامه و مدارک هیات موسس دو تشکل 
»خانه موسیقی کیش« و »انجمن نویسندگان 
تشکل  دو  این  تشکیل  تقاضای  با  کیش«، 

فرهنگی و هنری در کیش موافقت کردند.
انجمن های  تاسیس  براساس»شیوه نامه 
موسس  هیات  کیش«،  هنری  و  فرهنگی 
انجمن ها پس از اخذ موافقت کمیسیون صدور 
و  فرهنگی  انجمن های  بر  نظارت  و  مجوز 
هنری، به مدت سه ماه فرصت دارند تا اقدام 
به فراخوان عمومی عضویت و برگزاری مجمع 
عمومی کرده، هیات مدیره  را با رأی اکثریت 
آغاز  را  خود  رسمی  فعالیت  و  انتخاب  اعضا 

نمایند.
در این شیوه نامه که سال گذشته پس از طی 
تشریفات حقوقی، از سوی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابالغ شد، 
وظیفه صدور مجوز و نظارت بر تشکل های 
فرهنگی و هنری کیش برعهده کمیسیونی 
متشکل از معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر 
فرهنگی و آموزشی، مدیر هنری، نمایندگان 
مدیریت حقوقی و قراردادها و اداره کل حراست 
سازمان و دو تن از شخصیت های فرهنگی و 

هنری کیش گذاشته شده است.
شایان ذکر است، سایر تشکل های فرهنگی و  
هنری نیز در طی سال جاری با طی مراحل 

قانونی، مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد.

نشست سه جانبه موسسه علوم و فنون کیش، 
فنی  و  حفاظت  تعلیمات  و  تحقیقات  مرکز 
بهداشت کارو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فنی  حفاظت  و  ایمنی  آموزش  محوریت  با 

کارگران و کارفرمایان در کیش برگزار شد.
مسعود توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون 
کیش، »ماموریت های آموزشی، پژوهشی، نوآوری 
دوره های  سایر  و  اصناف  و  امالک  فناوری،  و 
تخصصی« را از فعالیت های این موسسه و مرکز 
نوآوری کیش برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت 
ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان آموزش های 
مورد نیاز در قالب خدمات آموزشی موسسه علوم و 

فنون کیش به متقاضیان ارائه می شود.
در ادامه این نشست، امیر عباس پرکنی رئیس مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با 
بیان اینکه مرکز تحقیقات با چهار حوزه تخصصی 
از قبیل برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه ایمنی و 
بهداشت کار، ایمن سازی و سالم سازی محیط کار، 
سیاستگذاری و اجرای آموزش ایمنی راه اندازی 
و  کارگری  مجموعه های  افزود:  است،  شده 
کارفرمایی می توانند با هم افزایی در زمینه آموزش 

هدفمند عمل کنند.
محمدعلی جالیر مدیر کار و خدمات اشتغال 
جزیره کیش نیز گفت: موسسه علوم و فنون 
پژوهشی  آموزشی و  بازوی  به عنوان  کیش 
آزاد کیش می تواند در حوزه  سازمان منطقه 

آموزشی تاثیرگذار باشد.
گفتنی است، با امضای تفاهم نامه سه جانبه، 
موسسه  توسط  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های 
با رعایت استانداردهای  علوم و فنون کیش 
مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 
فنی و بهداشت کار و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اعطای گواهینامه برای متقاضیان 

برگزار می شود.

طرحی برای افزایش 
ایمنی و حفاظت کارگران 

و کارفرمایان در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

تاسیس خانه موسیقی و موزه اقوام ایرانی در جزیره کیش

دفاع  سال  هشت  آزادگان  از  تکریم  مراسم 
مقدس با حضور سعید پورعلی معاون فرهنگی و 
اجتماعی و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد 
المسلمین حسن زاده  و  االسالم  کیش، حجت 
امام جمعه کیش و تعدادی از آزادگان سرافراز 
اجتماعات  سالن  در  مقدس  دفاع  سال  هشت 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت 
سالروز ورود آزادگان به میهن ایران اسالمی، بر 
اهمیت نقش راهبردی مرحوم حجت االسالم 
جریان  هدایت  هدف  با  ابوترابی  المسلمین  و 
آزادگان در عراق اشاره داشت و گفت: خدماتی 
ترویج  و  مقدس  دفاع  دوران  در  ابوترابی  که 
فرهنگ دفاع، ایثارگری و آزادگی انجام دادند، 
بر هیچ کسی پوشیده نیست و ایشان در جبهه 
دفاع مقدس، اسارت و آزادگی، همیشه یاور و 

مدافع رزمندگان و آزادگان بودند.
ایثارگری  نقش  که  این  بیان  با  پورعلی  سعید 
و آزادگی با دو مفهوم »جنگ تحمیلی و دفاع 
مقدس« آغاز شده است، اظهار داشت: در زمانی 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  ایران  که 
سوی استقرار در حال حرکت بود، این جنگ بر 

ایران تحمیل شد.
وی در ادامه با اشاره به این که ایران در دوره 

افزود:  نبود،  جنگی  هیچ  کننده  آغاز  معاصر 
و  ناجوانمردانه  شکل  که  جنگی  و  تهاجم  هر 
دنبال  به  هم  را  دفاعی  باشد،  داشته  تحمیلی 
هشت  به  مقدس  نام  اطالق  و  داشت  خواهد 
سال دفاع رزمندگان در جنگ تحمیلی به خاطر 
انگیزه های حضور آنان در عرصه دفاع از دین، 

آیین و ملک بود.
پورعلی با بیان این که دفاع مقدس، سرمایه ای 
نور  تاللو،  حال  در  همچنان  که  داد  شکل  را 
به  آن  از  باید  که  است  گنجینه ای  و  افشانی 
تمام  کرد:  خاطرنشان  شد،  بهره مند  خوبی 
کردند  پیدا  حضور  عرصه  این  در  که  کسانی 
دست  کشور  این  از  قطعه ای  ندادند  اجاره  و 
رزمندگان عرصه ای شدند که  بیافتد،  دشمنان 

برای تمام ایرانیان در اقصی نقاط کشور و حتی 
جهان قابل احترام هستند.

منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  کیش  آزاد 
و  آزادگی  مقدس،  دفاع  فرهنگ  پاسداشت  در 
ایثارگری، حداکثر اهتمام خود را از نظر قانونی 
و انقالبی، سازمانی جهت تکریم و توجه به این 

قشر ایثارگر را فراهم می آورد.
امام  حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
را  آزادگان  تکریم  اصلی  ویژگی  کیش  جمعه 
روحیه مقاومت و ایستادگی در مقابل ابرقدرت ها 
گفت:  و  برشمرد  اسالمی  ایران  دشمنان  و 
مقاومت عقالنی و ایستادگی در مقابل دشمنان 
به خاطر اعتقادات، دین و اسالم، از ویژگی های 

بارز آزادگان است.
فرمانده  کناری  شهداد  جلسه،  این  ادامه  در 
این  بیان  با  کیش  سپاه  مقاومت  بسیج  ناحیه 
جامعه  در  که  رفاهی  و  امنیت  آسایش،  که 
حاکم است را مدیون خون شهدا، ایثارگران و 
اظهار  اسالمی هستیم،  ایران  سرافراز  آزادگان 
داشت: رزمندگان و آزادگان ۸سال دفاع مقدس 
توانستند در برابر ابر قدرت های جهان و همه 
آزادی  و  شرف  از  و  بایستند  عالم  زورگویان 

میهن اسالمی دفاع کنند.
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  نیز  شرف زاده  ایرج 
خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، 2۶امین 
آزادگان  سرافراز  بازگشت  سالروز  مرداد،  از  روز 
از  قدردانی  برای  فرصتی  را  اسالمی  میهن  به 
رشادت های این غیورمردان دانست و افزود: ضمن 
اهتمام ویژه به جایگاه ارزشمند آزادگان، اقداماتی 
برای  رفاهی  امکانات  نمودن  فراهم  درخصوص 
خانواده ایثارگران، آزادگان و جانبازان در دستورکار 

این سازمان قرار گرفته است.
آزادگان  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
از  خاطراتی  به  مقدس  دفاع  سال  هشت 
عراقی  اردوگاه های  در  خود  اسارت  دوران 
پرداختند و پس از آن با اهدای لوح سپاس 
در  آنان  خودگذشتگی  و  افتخار آفرینی  از 

شد. تجلیل  اسارت  دوران 

برگزاری مراسم تکریم از آزادگان هشت سال دفاع مقدس در کیش

دریافت مجوز فعالیت 
خانه موسیقی و انجمن 

نویسندگان کیش

با موافقت کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر 
انجمن های فرهنگی و هنری صورت گرفت:

با محوریت موسسه علوم و فنون کیش 
انجام می پذیرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از 
فراهم شدن مقدمات آغاز به کار خانه موسیقی و موزه اقوام 

ایرانی در جزیره کیش خبر داد.
پوستر  از  رونمایی  خبری  کنفرانس  در  مظفری  غالمحسین 
و  معاونین  حضور  با  که  کیش  موسیقی  جشنواره  سومین 
همایش های  مرکز  خوارزمی  سالن  در  سازمان،  این  مدیران 
موزه  و  موسیقی  خانه  نقش  بر  شد؛  برگزار  کیش  بین المللی 
معرفی  برای  مناسب  پیام رسان  یک  عنوان  به  ایرانی  اقوام 

ظرفیت های جزیره کیش در سراسر کشور تاکید کرد.
وی موسیقی اقوام و نواحی کیش را حلقه اتصال میان نسل 
فعلی و گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط سخت 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، ایجاد نشاط، شور و اشتیاق یکی 
و  ارتقاء  به  نسبت  باید  و  است  جامعه  در  اصلی  نیازهای  از 

توسعه موسیقی اصیل گام های موثری برداشت.
دبیر شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کیش با 
بیان این که این رویداد بعد از پرداختن به موسیقی کالسیک 
و موسیقی سواحل جنوب ایران در دوره اول و دوم؛ گام بعدی 
اظهار  است،  برداشته  ایران  نواحی  به سمت موسیقی  را  خود 
که  است  سنتی  موسیقی  انواع  از  یکی  نواحی  موسیقی  کرد: 
ریشه در آداب و رسوم یک قوم و یا ناحیه دارد و از نسل های 

گذشته به نسل های آینده می رسد.
آداب  سنن،  اقوام،  تنوع  علت  به  ایران  افزود:  پورعلی  سعید 
باالیی  بسیار  غنای  از  نواحی  موسیقی  حوزه  رسوم،  تنوع  و 
برخوردار است و بخشی از این غنا اشاره به ساختار موزائیکی 
فرهنگ و قومیت کشور دارد و چاپ کتاب بومیان کیش نیز 
است.وی،  کیش  جزیره  فرهنگ  ثبت  در  دیگری  گامی  یک 
»ایجاد  را  کیش  موسیقی  جشنواره  سومین  اهداف  مهم ترین 
تقویت  محلی،  و  قومی  موسیقی  آثار  برای  مناسب  بستری 

جریان موسیقی نواحی  با تکیه بر موسیقی سواحل و جنوب 
موسیقی  برگزاری سومین جشنواره  گفت:  و  برشمرد  کشور« 
کیش در شرایطی که در آن قرار داریم، یکی از دغدغه های 

ستاد برگزاری این جشنواره است.
این  که  این  بیان  با  کیش  موسیقی  جشنواره  سومین  رئیس 
کیش«  »روز  با  همزمان  جاری  سال  آبان ماه  در  رویداد 
ایجاد  رویداد،  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  می شود،  برگزار 
محلی،  و  قومی  موسیقی  آثار  عرضه  برای  مناسب  بسترهای 
به  جوان  نسل  ترغیب  نواحی،  موسیقی  استعدادهای  کشف 
هنر متعهد، تاکید بر اصالت و هویت موسیقی ایرانی و معرفی 

جزیره کیش به عنوان برند موسیقی فاخر است.
رضا اردالن بر لزوم اهمیت تجربیات ارزشمند برگزاری 2دوره 
گذشته این جشنواره اشاره داشت و خاطرنشان کرد: با حضور 
رویکرد  با  و  ایران  موسیقی  برجسته  اساتید  و  صاحب  نظران 
این  ایرانی،  اقوام  آیینی  حرکات  فرهنگ  و  اصالت  تعالی 

جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
بهداشتی، ستاد  با رعایت ضوابط  نمود:  ادامه تصریح  در  وی 
این  رویداد ضمن  این  اختتامیه  مراسم  در  برگزاری جشنواره 
شد،  خواهد  تجلیل  ایران  موسیقی  پیشکسوتان  از  یکی  که 

این  پایانی  بخش  برای  منتخب  ۸گروه  داوران  هیات  توسط 
رویداد انتخاب می شوند.

موسیقی  جشنواه  سومین  هنری  دبیر  عنوان  به  هادی  حمید 
سازنده  رقابت  و  گردهمایی  را  این جشنواره  برگزاری  کیش، 
هنرمندان و ارتقای سطح  موسیقی آینی و ایجاد فرصت برای 
و  کرد  عنوان  آینی  حرکات  و  موسیقی  گروه های  از  حمایت 
گفت: بهره مندی از تجربیات ارزشمند گذشته و رویکرد تعالی 
اصلی  اهداف  از  ایران  اقوام  آینی  حرکات  فرهنگ  و  اصالت 

این رویداد است.
کیش  موسیقی  نخستین جشنواه  برگزاری  محوریت های  وی 
و  صلح  فارس،  خلیج  کیش،  جزیره  ظرفیت های  معرفی  را 
ادامه  ایران زمین برشمرد و  مهرورزی و الالیی های مادرانه 
داد: بخش دوم این جشنواره نیز با محوریت موسیقی جنوب 
تا  فارس  خلیج  از  کشور  جنوبی  استان های  از  ساحلی  نوار  و 

دریای عمان با موسیقی های غنی و با اصالت برگزار شد.
و  ایران  آیینی  حرکات  موسیقی  را  رویداد  این  هادی،  حمید 
گردشگری هنری عنوان کرد و افزود: کیش، قابلیت برگزاری 
جشنواره هایی در سطح ملی و فراملی دارد و با برگزاری این 
رویداد می توانیم جذابیت های این موسیقی را به سراسر کشور 

گسترش دهیم.
محوریت های  کیش،  موسیقی  جشنواه  سومین  هنری  دبیر 
ایران، کار آوا و  این رویداد را موسیقی کار و زندگی مناطق 
عامیانه  ملودی های  به روز رسانی  قدیمی،  آواهای  در  نوآوری 
شادی  مراسم های  آیین  و  جشن ها  روایت  گفت:  و  برشمرد 
در  منتخب  موسیقی  گروه های  اجرای  ایران،  مناطق  مردم 

مکان های عمومی براساس جدول برنامه ریزی شده است.
جشنواره  سومین  پوستر  از  نشست  پایان  در  است،  گفتنی 

موسیقی کیش رونمایی شد.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:



اخبار منطقه آزاد انزلی

از  مجموعه ای  دریا«،  از  »آبی تر  کتاب 
حضور  با  شهدا،  والدین  فاخر  عکس های 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
حفظ  مدیرکل  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
و  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
فرهنگی  تاالر  در  شهدا  معظم  خانواده 

انزلی رونمایی شد. آزاد  منطقه 
معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ 
گفت:  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
از دریا«، مجموعه ای  کتاب عکس »آبی تر 
هنری  ظرافت های  با  فاخر  عکس های  از 
شهدای  معظم  والدین  از  ویژه  جلوه های  و 

منطقه آزاد انزلی به ثبت رسیده است.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  همچنین، 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
با  شهدا  سیره  و  فرهنگ  ترویج  بر  تاکید 
کرد:  بیان  هنری  شیوه های  از  بهره گیری 
واقعی  ولی نعمتان  معظم شهدا  خانواده های 
در  باید  متعهد  هنر  لذا  هستند،  ما  همه 
گرانقدر  گوهرهای  این  شناساندن  خدمت 

به نسل حاضر و نسل آینده پویا باشد.
تاکید  با  سعیدی  مهدوی  سیدحجت  دکتر 
بر اثرات ژرف و درازمدت عکس بر اندیشه 
و  عکس  امروز  گفت:  جامعه  یک  مردم 
هنری  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  تصویر 
بوده  اندیشه ها  معرفی  و  ترویج  منظور  به 
که در طول تاریخ ثبت می شود و همچون 

چراغ راهی برای آیندگان می درخشد.
از  »آبی تر  عکس  کتاب  است،  گفتنی 
فاخر  عکس های  از  مجموعه ای  دریا«، 
فنی  قابلیت های  و  هنری  ظرافت های  با 
هنرمند  میرزایی  افشین  توسط  که  باالست 
منطقه  شهدای  معظم  والدین  از  گیالنی 
آزاد انزلی به ثبت رسیده است و این کتاب 
در ۸۲صفحه، در قطع خشتی بزرگ تدوین 
نشر  و  آثار  حفظ  کل  اداره  اهتمام  به  و 
ارزش های دفاع مقدس گیالن و مشارکت 
انتشارات  توسط  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

َرج به چاپ رسیده است.

رونمایی از کتاب عکس 
 »والدین شهدا« 
منطقه آزاد انزلی

در دیدار دکتر روزبهان با رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد:

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد:

لزوم تسریع در اتصال خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین
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سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیگیری های خود  ادامه  در  انزلی  آزاد  منطقه 
به منظور تسریع در اجرای پروژه های منطقه 
به  سراسری  راه آهن  اتصال  پروژه  ویژه  به 
نوبخت  محمدباقر  با  کاسپین،  بندر  مجتمع 
برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
و بودجه کشور در دفتر کار ایشان دیدار کرد.

ارائه  با  دیدار  این  در  روزبهان  محمدولی 
جدی  عزم  بر  پروژه،  پیشرفت  از  گزارشی 
سازمان متبوع خود در پیگیری برای سرعت 
از  مزبور  پروژه  اجرای  فرآیند  به  بخشیدن 

مراجع ذی ربط تاکید کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
با تاکید بر لزوم تسریع در اتصال  بودجه نیز 
خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین، 
دستورات الزم جهت سرعت بخشیدن به این 
صادر  ذی ربط  دستگاه های  به  را  ملی  پروژه 

نمود.
و  فنی  معاون  عدل  دکتر  با  دیدار  همچنین، 
مرکز  رئیس  جغتایی  دکتر  و  زیربنایی  امور 

پایش و آمار سازمان برنامه و بودجه کشور از 
دیگر برنامه دکتر روزبهان در سازمان برنامه 

و بودجه کشور بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد انزلی در ادامه برنامه های خود با همراهی 
با دکتر  این سازمان،  زیربنایی  و  فنی  معاون 
خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

در  و  دیدار  تهران  در  کشور  نقل  و  حمل 
و  ساز  درخصوص  وی،  با  تخصصی  نشست 
کارهای تسریع در این پروژه مهم ملی کشور 
که در قالب توافق نامه ای از سوی دو سازمان 
در حال اجرای می باشد، به بحث و تبادل نظر 

پرداخت.
از  سراسری  ریل  خط  اتصال  است،  گفتنی 
انزلی  آزاد  منطقه  به  رشت  پیربازار  ایستگاه 
دستورات  جزء  ١٠کیلومتر(  حدود  طول  )به 
و  بوده  رئیس جمهور  مکرر  تاکیدات  و 
حضور  با  نیز  مسیر  این  ساخت  موافقت نامه 
به  وی  سفر  آخرین  در  روحانی  حسن  دکتر 

استان گیالن منعقد شد.
الزم به ذکر است: مهم ترین نتایج بهره برداری 
بنادر  شدن  وصل  به  می توان  پروژه  این  از 
دریای  و  انزلی  آزاد  منطقه  به  کشور  جنوبی 
خزر، تکمیل زیرساخت های مورد نیاز کریدور 
شمال-جنوب، کاهش زمان و هزینه حمل و 
نقل و ایجاد درآمد ارزی و اشتغال زایی اشاره 

کرد.

عضو اتاق مشترک ایران و روسیه و مشاور کارگروه کریدور 
شمال-جنوب مناطق آزاد )لوتوس آستارخان روسیه و منطقه 
آزاد انزلی( از راه اندازی خط دائمی کشتی کانتینربر در دریای 
خزر بین دو کشور ایران و روسیه و حرکت اولین کشتی در 

سپتامبر سال ۲٠۲٠ خبر داد.
سیدجلیل جاللی فر با اعالم خبر راه اندازی خط دائمی کشتیرانی 
به  سال هاست  داشت:  اظهار  کاسپین  دریای  در  کانتینربر 
واسطه فقدان کشتی های کانتینربر در دریای کاسپین، موفق 
غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات  حجم  افزایش  به 

کشورمان به کشور روسیه نبوده ایم.
وی ادامه داد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران با عزمی 
کریدور  فعال سازی  دنبال  به  زیرساختی،  اقدامات  با  و  راسخ 
شمال- جنوب هستند و در این راستا اقدامات زیادی با جدیت 

در حال انجام است.
این عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به 
برخی از این اقدامات تصریح کرد: اجرای عملیات ساختمانی 
خط ریلی رشت به بندر کاسپین، ساخت اسکله رو- رو واگن بر 
و کامیون بر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی، آمادگی کامل 
ایران  شمال  بنادر  قدیمی ترین  از  که  انزلی  بندر  زیرساختی 
بندر  ریلی  ساختمانی خط  عملیات  اجرای  می شود،  محسوب 
مکران،  سواحل  راهبرد  راستای  در  ریلی  شبکه  به  چابهار 
اسالمی  جمهوری  اسالمی  بنادر  سازمان  گسترده  همکاری 
خوب  بسیار  همکاری  کشور،  جنوب  و  شمال  بنادر  در  ایران 
کاالهای  ریلی  حمل  در  ایران  جمهوری  اسالمی  راه آهن 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  فراوان  تالش  ترانزیتی، 
آستراخان روسیه و کارخانه کشتی سازی واقع در این منطقه 
آستراخان جهت ساخت انواع کشتی با ظرفیت های مختلف در 
قالب تامین اعتبار لیزینگ ساخت تا سقف ۸٠درصد از طرف 
دولت روسیه برای متقاضیان حقوقی و حقیقی ایرانی، ازجمله 
و  ایران  دولت  دو  سوی  از  راستا  این  در  که  است  اقداماتی 

روسیه در حال انجام است.
با  و  تالش  با  کارگروه  مجموعه  همچنین،  افزود:  جاللی فر 
پیگیری منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان تاکنون موفق 
به جلب نظر شرکت های بزرگی  از کشورهای مختلف شده که 
به عضویت این کارگروه درآمده اند. این کارگروه در حال جذب 
صاحبان کاالهای ترانزیتی از کشورهای عراق، هند، پاکستان، 

افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.
عضو اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به این  که صاحبان 
کاالهای ترانزیتی می توانند برای حمل کاال از مسیر کریدور 

و  مناسب  تخفیفات  از  آن،  حجم  به  متناسب  شمال- جنوب 
الینری  خط  اولین  داشت:   اظهار  شوند،  برخوردار  ویژه ای 
را  کانتینرهای یخچالی  بود  قادر خواهد  کانتینری که  کشتی 
در این مسیر حمل و نقل کند، فعالیت خود را در سپتامبر ۲٠۲٠ 

آغاز خواهد کرد .
کارگروه  تصمیمات  برابر  زمینه،  این  در  کرد:   تصریح  وی 
ویژه  منطقه  از  متشکل  شمال- جنوب،  کریدور  مشترک 
و  انزلی  آزاد  مناطق  و  روسیه  آستراخان  لوتوس  اقتصادی 
کریدور  توسعه  راستای  در  ایران(  اسالمی  )جمهوری  چابهار 
کشتی  ۲فروند  شمال- جنوب،  تردد  نقل  و  حمل  بین المللی 
کانتینری که قابلیت حمل کانتینرهای یخچال دار را نیز دارد، 

به زودی آغاز خواهد شد.
جاللی فر ادامه داد: این ۲فروند در مسیر اصلی بندر آستراخان 
و  و  غازیان(  )کاسپین  انزلی  آزاد  منطقه  ۲بندر  و  روسیه 
و  سازماندهی  بالعکس  و  ایران  شمالی  بنادر  سایر  همچنین 
برنامه ریزی شده است. این ناوگان الینری شرکت کشتیرانی 
روسی قادر خواهد بود بنا به درخواست صاحبان خارجی کاال، 
مسیر  از  را  آسیب پذیر  و  و حساس  تخصصی  کاالهای  کلیه 
و  به صورت حمل  و  بنادر شمالی  به  روسیه  آستراخان  بنادر 
راه آهن  و  بنادر  با همکاری و مشارکت سازمان  ترکیبی  نقل 
جمهوری اسالمی ایران به بنادر جنوبی کشور و به کشورهای 

مقصد حمل نماید.
این عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه با برشمردن 
مهم ترین مزیت های این خط کانتینری در دریای خزر، گفت: 
مهم ترین مزیت های این خط کانتینری در دریای خزر شامل 

قبول حجم محموله از یک کانتینر، سفرهای منظم کشتی به 
صورت تقویمی بین بندر آستراخان و انزلی و همچنین بنادر 
شمالی ایران، تعرفه های ثابت، بدون وابستگی به بازار یا فصل 
بوده و اولین سفر برای سپتامبر سال ۲٠۲٠ برنامه ریزی شده 

است.
جاللی فر با بیان اینکه پیش از این خط کانتینری یخچالی در 
مسیر دریای خزر نداشتیم، تصریح کرد: در حال حاضر با این 
داخلی  سرمایه گذار  طریق جذب  از  کانتینر  خرید  برای  اقدام 
اقدام شده است. به این طریق کشورهای هند و پاکستان که 
با روسیه کار می کنند، با هماهنگی سازمان بنادر و راه آهن و 
همچنین مناطق آزاد می توانند برای حمل کاالهای خود از این 

مسیر تردد داشته باشند.
وی با اشاره به تعامل های بسیار خوب در جهت محقق شدن 
این اتفاق، اظهار داشت:  با سیاست مناسبی که سازمان بنادر 
ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  همچنین  و  دریانوردی  و 
شاهد  گرفته اند،  پیش  در  هزینه ها  رساندن  حداقل  به  برای 
با این  بازار مناسب رقابتی خواهیم بود. به این شکل و  یک 
سیاست، شاهد ارسال حجم قابل توجهی از بار هند و پاکستان 
و کشورهای جنوبی به روسیه از مسیر کریدور شمال- جنوب 

خواهیم بود.
برای  گفت:  پایان  در  روسیه  و  ایران  مشترک  اتاق  عضو 
در  خصوصی  بخش  با  هم  یخچالی  کانتینرهای  خریداری 
استان گیالن هماهنگی های انجام گرفته که هر ماه تعداد این 
نوع کانتینرها بیشتر شده تا از این پس قادر باشیم محصوالت 

کشاورزی را نیز از دریای خزر صادر کنیم.

راه اندازی خط دائمی کشتی کانتینربر میان ایران و روسیه

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

در راستای پایش و استمرار بسته های حمایتی 
افراد  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  تشویقی  و 
در  کرونا  بیماری  همه گیری  از  آسیب دیده 
حوزه های مختلف کاری منطقه، دستور تشکیل 
اجتماعی بحران  کارگروه رصد و رفع عوارض 
رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  توسط  کرونا 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

انزلی صادر شد.
نشات  اهمیت مشکالت  براساس حکم صادره؛ 
جوامع  برای  کرونا  بیماری  اپیدیمی  از  گرفته 
اقشار منطقه که  و دیگر  تجار و کسبه  محلی، 
مضاف بر پیش آمد مشکالت در حوزه سالمت 
ضرورت  بر  بنا  باشد؛  می  درمان  و  بهداشت  و 
ظرفیت ها  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  لزوم  و 
کاهش  و  رفع  جهت  بالقوه  توانمندی های  و 
مشکالت پیش آمده، از مهم ترین دالیل ایجابی، 
تاسیس کارگروه رصد و رفع عوارض اجتماعی 
بحران کرونا از سوی مدیرعامل سازمان منطقه 
مزبور،  کارگروه  است.در  شده  عنوان  انزلی  آزاد 
عالوه بر معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 

انزلی، مشاورین مدیرعامل، روسای دانشگاه علوم 
پزشکی و آزاد اسالمی و مدیران شبکه بهداشت 

و درمان نیز حضور دارند.
توجه به رفع عوارض روانی و اجتماعی کرونا 
جلوگیری  و  آمده  پیش  اجتماعی  مسائل  و 
بر  ویروس  این  اجتماعی  آسیب های  از 
مشکالت  کنترل  به  کمک  و  جامعه  افراد 
و  افراد  به  آمده  وجود  به  استرس های  و 
دوره های  برگزاری  طریق  از  خانواده ها 
و  کسب  حوزه های  در  مشاوره ای  و  آموزشی 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  روانشناسی  و  کار 
کارشناسی  و  دقیق  بررسی  گیالن،  پزشکی 
در  که  افرادی  بر  وارده  فردی  آسیب های 
شده اند؛  مشکل  دچار  خود  کار  و  کسب 
صورت  به  فرهنگی  رویدادهای  برگزاری 
صورت  به  را  خانواده  افراد  که  آنالین 
ورزشی  برنامه های  و  می کند  درگیر  مشترک 
کنار  در  بهداشتی  دستورالعمل های  حفظ  با 
خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  بهره گیری 
انسان   کمک های  ویژه  به  و  حوزه ها  این  در 

ازجمله  می توان  را  معیشتی  و  دوستانه 
رصد  کارگروه  کاری  سرفصل های  مهم ترین 
اجتماعی بحران کرونا منطقه  و رفع عوارض 

آزاد انزلی اعالم کرد.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی پیش از 
آزاد  منطقه  نخست  رتبه  کسب  بر  عالوه  این، 
انزلی در تولید ماسک و لباس بیمارستانی در بین 
مناطق آزاد کشور؛ در اجرای رزمایش همدلی و 
کمک مومنانه در سطح منطقه همکاری داشته و 
به خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
و  است؛ ساز  نموده  اهدا  معیشتی  کمک هزینه 
کار برخورداری کارگران منطقه از بیمه بیکاری 
را اجرا کرده است؛ با ارائه تسهیالت و خدمات 
الزم، به حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده 
از شیوع ویروس کرونا پرداخته است؛ معافیت ها 
فعالین  از  سازمان  دریافتی  عوارض  استمهال  و 
بخش  سرمایه گذاران  و  خصوصی  بخش 
خصوصی را اعمال کرده است و فعالین اقتصادی 
منطقه نیز در چند نوبت سبد کاالی مورد نیاز را 

در روستاهای منطقه توزیع نموده اند.

تشکیل کارگروه رصد و رفع عوارض اجتماعی بحران کرونا در منطقه آزاد انزلی
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بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد 
باید ایستاد و نگریست و عملکرد آنها را پایش کرد؛  کشورمان، 
مناطقی که در اوایل دهه هفتاد و چند سال بعد از جنگ تحمیلی 
به منظور عمران، آبادانی و توسعه مناطق مرزی جنوب کشور که 
در شاخص های متعدد توسعه انسانی از نقاط غربی و شمال غربی 
کشور بسیار عقب افتاده تر بودند، ایجاد شدند. این مناطق طی حدود 
سه دهه گذشته، از مناطق همجوار خود پیش افتادند و در ایجاد 
زیرساخت های مختلف و باال بردن فضای کسب و کار عمومی و 

اشتغال برای نسل جوان نقشی موثر ایفا کرده اند. 
نکته ناراحت کننده این است که در حدود 30سال گذشته، این 
مناطق آماج تهمت ها و حاشیه های فراوانی از سوی فعالین سیاسی 
و شبکه قاچاق کشور قرار گرفته اند؛ موضوعی که به دلیل فاصله 
مکانی میان مناطق و پایتخت کشور و نفوذ قدرت های سیاسی-
 اقتصادی موجود در تهران و عدم ارتباط ارگانیک میان این مناطق با 
نهادهای دولتی و حاکمیتی، زمینه ساز ارائه اطالعات غلط به مدیران 
دولتی و نمایندگان مجلس »از سوی افراد ذینفع در نبود مناطق آزاد 

در فضای اقتصادی کشور« شده است.
 اگر در طول سال های گذشته مناطق آزاد با اتهام هایی چون حیاط 
خلوت مدیران دولتی و سیاسیون و از مسیر خود منحرف شدن، 
مواجه بودند، در دولت احمدی نژاد با مشکالتی چون تحریم های 
شدید بین المللی، اتهام حیاط خلوت جریان انحرافی بودن و غلبه 
حضور مدیران گردشگری در سطوح مدیریتی مناطق آزاد نیز دست 
به گریبان شدند. اما با حضور دولت تدبیر و امید این نوید در ذهن 
در  موجود  تعاملی  نگاه  با  که  نقش بست  مناطق  سرمایه گذاران 
سیاست خارجی این دولت در ارتباط با جهان و تالش به منظور رفع 
تحریم های بین المللی، در کنار توجه سال های نخست رئیس جمهور 
به مناطق آزاد که در قالب برگزاری جلسات نوروزی هیات دولت 
و شورایعالی مناطق آزاد در هر منطقه پیگیری می شد، امیدی را در 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران عالقه مند به این مناطق ایجاد کرد 

که این دولت را تدبیری دیگر است. 
اما با گذر از دولت اول به دولت دوم، شرایط بر گونه ای دیگر تغییر 
وزارت  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  جایگاه  تنزیل  یافت؛ 
اقتصاد و امور دارایی که از سوی مجلس دهم با هدف نظارت و 
یا ایجاد همگرایی میان نهادهای متعارض با مناطق آزاد ایجاد شد، 
دستاوردی جز افزایش مشکالت برای این مناطق به همراه نداشت. 
در طول این سال ها، مناطق آزاد با تضاد قوانین، تحدید روزافزون 
قوانین موجود و تالش عده ای به منظور حذف همه مزیت های 
سرمایه گذاری با ابزار نهادهایی چون دیوان عدالت اداری مواجه 
شده است و این افراد در تعاملی آشکار با تحریم های بین المللی 
آمریکا و ویروس کرونا، در حال سمپاشی در ذهن تصمیم سازان، 
تصمیم گیران و نمایندگان مجلس یازدهم می باشند و این همان 
موضوعی است که تمامی فعالین اقتصادی مناطق از آن گله دارند. 
سوال اصلی اینجاست که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ظرف این 
سال ها، کجای این داستان قرار گرفته؟ دبیرخانه ای که به منظور 
از سوی  این مناطق در دهه ۷0  هماهنگی و پیگیری مشکالت 
مرحوم هاشمی ایجاد شد، در حال حاضر خود تماشاگری منفعل 
در قبال عملکرد دیگر نهادهای دولتی است که می خواهند مناطق 

آزاد نباشند. 
در کلمات و سخنان سه فعال بخش خصوصی که بالغ بر ۲۵سال 
در مناطق آزاد انزلی، کیش و چابهار مشغول به فعالیت می باشند و 
به نوعی، حکم پدران معنوی مناطق قلمداد می شوند، می توان یأس 
و امید را همزمان مشاهده کرد؛ یأس از شرایط فعلی و امید برای 

دوباره برخاستن برای ساختن ایران؛ آن هم با همکاری یکدیگر.
موجود،  بغض های  و  خارجی  و  داخلی  تحریم های  همه  از  فارغ 
آنچه اکنون شایان توجه و تقدیر است، عزم راسخ فعالین بخش 
خصوصی برای رویکرد همگرایی با سازمان های عامل مناطق آزاد و 
مجلس شورای اسالمی و دیگر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی است؛ 
رویکردی که برآمده از ناامیدی از عزم جدی و یا ناتوانی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد به دلیل تغییر جایگاه حاکمیتی آن ایجاد شده 
است؛ در واقع تغییری که در رویکرد و عملکرد فعالین و تشکل های 

بخش خصوصی مناطق آزاد هویدا شده و باید از آن حمایت نمود.

 محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی
 و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای تصمیم ساز با 
تکیه بر توان بخش خصوصی مناطق آزاد

تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد از ۷تشکل صنفی ۵منطقه آزاد کشور از سال ۹۱ شروع به فعالیت 
نموده و پیگیر مسائل و مشکالت مناطق آزاد می باشد که در این 
میان می توان به موضوعاتی چون مباحث مالیاتی، گمرکی و تامین 

اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، موضوعات و مشکالت مناطق آزاد در چارچوب 
اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  میان  همکاری 
مناطق آزاد با دبیرخانه شورایعالی و نهادهای ذیربط پیگیری می شود 
و این از موضوع طریق نمایندگان مجلس یازدهم هم با جدیت 
بیشتری مورد توجه قرار گرفته و بخش خصوصی به عنوان بازوی 
مشاوره ای نمایندگان در عرصه های تصمیم گیری مرتبط با مناطق 

آزاد، به ایفای نقش می پردازند.
آنچه امروز مناطق آزاد را آزار می دهد، دخالت های فراوان سایر نهادها و 
دستگاه های اجرایی و عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد می باشد؛ 
ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در واقع بند قانونی 
ارتقاء یافته ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد است که پیش از این در ماده ۱۱۲ 
برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر آن تصریح شده بود، مدیریت یکپارچه در 
مناطق آزاد را تحت زعامت مدیرعامل هر منطقه مورد تاکید قرار داده و 
براساس آن ماده قانونی، دستگاه های دولتی باید اختیارات و وظایف خود 
را به مدیران سازمان های عامل واگذار یا منتقل کرده یا در هماهنگی 

کامل در مسیر اجرای قوانین مناطق آزاد گام بردارند.
این بخشی نگری و اینکه هر شخصی از ظن خود قانون را تفسیر کردن، 
برخالف نظر قانونگذار بوده است. این در حالی است که وحدت رویه 
و هماهنگی در محدوده های مناطق آزاد به منظور تسهیل و تسریع 

فرآیندهای جذب و حمایت از سرمایه گذار به عنوان یک پیش فرض 
بدیهی که در عرصه های بین المللی نیز مرسوم است، مورد توجه قرار 

گرفته بود.
در این برهه باید از اعالم خبر تغییر و اصالح قانون مناطق آزاد از سوی 
نمایندگان محترم مجلس اظهار نگرانی کرد؛ چراکه تاکنون در این 
خصوص با نمایندگان بخش خصوصی هیچ گونه نشست و مذاکره ای 
برگزار نشده و در نتیجه معلوم نیست براساس چه اطالعات و رویکردی 

نمایندگان محترم به دنبال چنین اقدامی می باشند.
اعضای هیات مدیره تشکل های صنفی مناطق آزاد، مسائل و مشکالت 
موجود در این مناطق را با رعایت صداقت و امانت، بدون غرض ورزی 
و سودجویی به نهادهای ذیربط منتقل می کنند. در این راستا از کلیه 
ظرفیت های قانونی موجود حسن استفاده می شود که در همین راستا 
استفاده از یکی از مهم ترین اهرم ها و ظرفیت های نظام، یعنی مجلس 
شورای اسالمی مورد توجه قرار گرفته و اولویت نخست ما افزایش 

ارتباطات و تعامل مستقیم با نمایندگان مجلس یازدهم است.
نکته قابل توجه این که از زمان شروع به کار مجلس یازدهم چند 
ماه می گذرد؛ در نتیجه ارتباط با نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد 
اولین مرحله از ارتباطات فعالین اقتصادی مناطق با نمایندگان بود. 
در این نشست که با حضور آقای سعیدی، نماینده چابهار با اعضای 
فراکسیون در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، دیدگاه های مطرح 
 شده در قالب نامه ای به عنوان مسائل و مشکالت و راهکارها تقدیم 
و آمادگی خود را برای ایجاد کانال ارتباطی جهت انتقال و ارتباطات 
درخصوص اخبار و مشکالت مناطق آزاد با رعایت صداقت و امانت 

اعالم نمودیم.
و  مرادی  آقایان  حضور  با  جلسه ای  نشست ها،  این  ادامه  در 
آرامی نمایندگان شهرستان بندرعباس و با هماهنگی بازرگانان 
منطقه آزاد قشم با دکتر بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد منعقد 
بار  نمایندگان  حضور  با  مشکالت  و  مسائل  آن  در  که  گردید 
شد  درخواست  جلسه  این  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  دیگر 
فعالین  همراهی  مجلس،  نظارتی  اهرم های  از  استفاده  با  که 
اقتصادی، سازمان های عامل مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، 
عملیاتی  و  برنامه ریزی  مشکالت  رفع  جهت  الزم  اقدامات 
فراقانونی  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  اجرای  از  تا  شود 
با  می باشند،  آزاد  مناطق  قانونی  مزیت های  با  تناقض  در  که 
 همکاری یکدیگر، جلوگیری به عمل آید. البته در این نشست، 
و  مسائل  نیز  قشم  جزیره   دینی  عالم  امینی  محمدعلی  شیخ 
فعالین  فراقانونی،  رفتارهای  این  پیرو  که  اجتماعی  مشکالت 
اقتصادی و بومیان منطقه با آن دست به گریبان هستند را مورد 
و  این جلسه درخصوص ساز  در  نهایت  در  و  دادند  قرار  بحث 
کارهای رفع مشکالتی چون ثبت سفارش و سایر موارد موانع 
حاصل  خوبی  توافقات  قانونی،  راهکارهای  بر  تکیه  با  قانونی، 

شد.
از سوی دیگر، فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی، جلسه ای با دکتر 
شورای  مجلس  در  انزلی  بندر  نماینده شهرستان  دنیامالی  احمد 
اسالمی را ترتیب دادند که در آن نشست نیز مسائل و مشکالت با 
حضور معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 
نکته حائز اهمیت برگزاری چنین جلساتی این واقعیت است که 
به هم افزایی بیشتر با استفاده از ظرفیت های تشکل های صنفی 
رفع  منظور  به  آزاد  مناطق  عامل  سازمان های  توانمندی های  و 
مشکالت موجود در هر منطقه منتهی می شود؛ چراکه با استفاده از 
ظرفیت های این تشکل ها، امکان رفع و رجوع و پیشگیری از برخی 

از مشکالت قابل دستیابی است.
پیرو این نشست، جلسه ای در دفتر کار نماینده مردم انزلی در تهران 
برقرار شد که باید تاکید نمود برخالف شایعات درخصوص ضدیت 
باید تصریح کرد این شایعات  با کارکردهای مناطق آزاد،  ایشان 
کذب بوده و در حوزه های مختلف عملکردی، ایشان دارای نظرات 

و راهبردهای کارا و همراه مناطق می باشند. 
از  نقطه  هر  در  آزاد  منطقه  هر  شد  تصریح  نشست  این  در 
اثرگذاری های محلی و شهرستانی، دارای  بر  کشورمان عالوه 
و  ملی  اقتصادی  توسعه  فرآیندهای  در  مثبت  قابلیت های 
بین المللی کشور بوده و می توان با استفاده از ظرفیت نمایندگان 
علیه  مغرضانه  اتهامات  مجلس،  تخصصی  کمیسیون های  و 
مناطق آزاد را که توسط باندهای قاچاق و مافیای واردات ایجاد 

شده، برطرف نمود.
اثرگذاری  و  بهره وری  درخصوص  پیشنهادات  حال  حاضر  در 
بیشتر مناطق آزاد در اقتصاد کشور و اصالح قوانین و مقرراتی 
دستورکار  در  را  شده اند  مناطق  عملکرد  ناکارآمدی  باعث  که 
همگانی  هم افزایی  و  همراهی  که  موضوعی  داده ایم؛  قرار 
فعالین اقتصادی و نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس را طلب 
به  آزاد  مناطق  نقش سازمان های عامل  میان  این  در  می کند. 
بیشتری  اهمیت  از  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ویژه  طور 
این خصوص  در  نیز  رسانه های جمعی  از  و  برخوردار می باشد 
و  ملی  اهداف  به  دستیابی  جهت  کمک  و  مساعدت  تقاضای 

بین المللی مناطق آزاد را داریم.
دولتی  مصوبات  و  قوانین  تضاد  مباحث  در  نمونه  عنوان  به 
کرد،  اشاره  آن  به  می توان  که  آزاد  مناطق  قانون  مفاد  علیه 
است  آزاد  مناطق  به  اشتغال  و  کار  مقررات  ماده ۴۶  تعمیم 
تامین  بیمه  صندوق  تاسیس  به  مکلف  را  مناطق  این  که 
ایجاد  آزاد  مناطق  برخی  در  که  صندوقی  نموده؛  اجتماعی 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  ورود  بپذیریم  باید  است.  شده 
براساس  اما  آنها  کاری  چارچوب  از  فراتر  امری  آزاد  مناطق 
تعارض  در  که  بوده  کشور  اجتماعی  تامین  و  کار  قانون 
چیست؟  راهکار  اما  است.  آزاد  مناطق  این  قانون  با  کامل 
آزاد کشور  مناطق  در همه  اجتماعی  تامین  اگر صندوق های 
فعال شود، سازمان تامین اجتماعی مجبور به تمکین از اصل 

می شود. قانون 

رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای 
هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

 قانون مناطق آزاد، 
میثاقی میان بخش خصوصی و دولت

متاسفانه مشکالت فعالین اقتصادی مناطق آزاد از روز تشکیل و 
حضور در این مناطق شروع شده و تاکنون ادامه دارد و این در 
حالیست که طی این سال ها از سوی بخش دولتی بیشتر تحت 
فشار قرار گرفته اند. ما در مناطق آزاد با قوانینی مواجه هستیم که از 
سوی سایر نهادها و ارگان های دولتی نادیده گرفته و برخالف نص 
قانون، اقدام به تصویب و ابالغ دستورالعمل های جدید می کنند؛ 
بخشنامه هایی که کامال مغایر با اصل و روح قوانین مناطق آزاد، 
فعالیت در این مناطق را تحت الشعاع قرار می دهد و در عین حال 
موجبات یأس و ناامیدی را در فعالین این مناطق ایجاد کرده که چرا 
طی سال ها چنین مناطقی را به اشتباه برای سرمایه گذاری انتخاب 

کرده اند؟!
به زعم بنده یکی از مهم ترین دالیلی که در این سال ها در بخش 
عدم  به  نبوده ایم،  موفق  خیلی  خارجی کشور  جذب سرمایه گذار 
اجرای قوانین و قوانین متزاحم و متعارض با اصل قوانین مناطق آزاد 
باز می گردد. بارها شاهد بودیم شرکت های خارجی قوانین را مطالعه 
کرده و با توجه به ظرفیت های هر منطقه جهت حضور در آن ابراز 
تمایل  کرده ا ند، قوانینی که چارچوب و شالوده انجام سرمایه گذاری 
خارجی است؛ اما بعد از حضور در منطقه و آشنایی با مشکالت 
موجود در اجرای قوانین و اینکه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در حال 
جنگیدن و تالش برای اجرای مزایای قانونی خود هستند، از انجام 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد مصرف می شوند.
جذب  عدم  در  را  نقش  بیشترین  قوانین،  اجرای  عدم  عبارتی،  به 
سرمایه گذار خارجی داشته و این در حالی است که تحریم های امریکا 

مزید بر علت شده است.
تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد، حفظ و صیانت از حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد را دنبال 
می کند؛ افرادی که از سال های بسیار دور سرمایه، زندگی و جوانی خود 
را به واسطه ظرفیت قانونی که میثاقی میان بخش خصوصی و دولت 
بوده و در قانون مناطق آزاد متجلی شده، در مناطق آزاد سرمایه گذاری 
کرده اند. نکته قابل توجه این که این افراد در مناطقی سرمایه گذاری 
کرده اند که عموما نقطه صفر مرزی و فاقد هرگونه امکانات زیرساختی 
بوده و در عین حال دولت هیچ گونه بودجه ای برای ایجاد زیرساخت های 
مورد نظر ظرف این سال ها در نظر نگرفته است، اما با حضور و فعالیت 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد، این زیرساخت ها ایجاد 

شده است. 
حال که استراتژی نظام به سمت مسکونی کردن جزایر غیرمسکونی 
موجود  آنها  در  زیرساختی  هیچ گونه  که  جزایری  شده،  متمایل 
نمی باشد، اگر توسط مردم و بخش خصوصی انجام نشود، چه کسی 
باید به دنبال آباد کردن جزایر ایرانی خلیج فارس باشد؟ در نتیجه 
باید تصریح کرد، مگر می شود برای نیل به این هدف ملی، ساز و 
کار و مشوقی برای مردم و بخش خصوصی در نظر نگرفت؟! بخش 

خصوصی که باعث آبادی مناطق مرزی کشور شده  است.
در  اگر  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  که  باشید  داشته  توجه  باید 
و فرش  باز  روی  با  پیدا می کردند،  کشورهای همسایه حضور 
قرمز از آن استقبال می شد؛ اما آنها به خاطر وطن خود و آبادانی 
دهه  سه  ظرف  سخت  شرایط  این  در  و  ایستادند  کشورشان 
گذشته مناطق مرزی جنوبی و شرقی کشورمان را آباد کردند؛ 
امروز جایز نیست تمام این مزیت ها و ظرفیت ها از آنها گرفته 
شود تا اندک سرمایه گذاران موجود کشور ما نیز از کشور خارج 

شوند؛ امری که خالف منافع ملی است.
فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  وظایف  شرح  از  یکی 
فعالین  مشکالت  دسته بندی  و  احصاء  آزاد،  مناطق  اقتصادی 
این  در  است.  کشور  ذیصالح  مراجع  از  پیگیری  و  اقتصادی 
دوره زمانی مجلس شورای اسالمی نقش موثری در مسیر رفع 
مشکالت مناطق آزاد می تواند ایفا نماید؛ در همین راستا تالش 
این شورا معطوف به جلب نظر و توجه نمایندگان مجلس نسبت 
روی  پیش  چالش های  و  ظرفیت ها  عملکردها،  با  آشنایی  به 

مناطق آزاد کشورمان است.
در واقع باید خطاب به نمایندگان عزیز این نکته را اشاره نمود 
آزاد وارد است، که هست؛  انتقادی به عملکرد مناطق  اگر  که 
باید از ابتدا به پایش عملکرد مناطق آزاد پرداخت و این بررسی 
کامل  و  مترقی  که  قانونی  نمود؛  آغاز  آزاد  مناطق  قانون  از  را 
بوده و یکی از شاهکارهای قانون نویسی بعد از انقالب اسالمی 
محسوب می شود. نمایندگان محترم به عنوان وکالی مردم که 
عالوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را 
برعهده دارند، می توانند با این سوال اقدام به پایش عملکرد و 
چرایی عدم اجرای قوانین و ظرفیت های موجود قانونی که از 

سوی قانونگذار تصویب شده بود، بپردازند.
خیلی ها مناطق آزاد را جوالنگاه قاچاق کاال به کشور و حیاط 
خلوتی برای دولت ها قلمداد کردند تا بسیاری از موضوعات و 
مناطق  واقعیت  اما  نمایند؛  پنهان  را  قاچاق کشور  واقعیت های 
روز  از  اگر  است.  بزرگ  دروغ  یک  این  و  نیست  چنین  آزاد 
نخست، مجلس شورای اسالمی اصرار بر اجرای کامل قوانین 
کرده بود و فعالین بخش خصوصی نیز مشکالت را با مجلس در 
میان می گذاشتند، اکنون وضعیت این گونه نبود. به همین دلیل 
الزامی  و  حیاتی  امری  مجلس  نمایندگان  با  ارتباطات  افزایش 

است.
داشتیم،  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  نهاد  از  که  انتظاری 
متاسفانه برآورده نشد؛ با وظایف و حوزه عملکردی گسترده و 
جایگاه حاکمیتی رفیع شورای عالی مناطق آزاد، دبیرخانه نقش 
پیگیری  و  قوانین  اجرای  نحوه  بر  نظارت  در  کننده ای  تعیین  
چرا  که  دارد  و  داشته  اقتصادی  فعالین  روی  پیش  مشکالت 
مسیر  در  اصلی  سرزمین  اجرایی  دستگاه های  دلیلی  چه  به  و 
اخالل فرآیندهای کاری مناطق آزاد عمل می کنند. این موارد 
باید تاکنون تعیین تکلیف و برطرف می شد تا امروز به صورت 
درگیر  و  بودیم  آزاد  مناطق  قوانین  و  مزایا  اجرای  شاهد  روان 
به  وارده  اتهامات  بودن  دروغ  اثبات  و  آن  اجرای  عدم  چرایی 

مناطق آزاد نباشیم.
رونق فضای کسب و کار در مناطق آزاد بهترین فرصت برای 
دالیل  و  جهانی  موفق  الگوهای  در  چراکه  است؛  ملی  اقتصاد 
ایجاد این مناطق در کشورمان، مناطق آزاد حلقه واصل اقتصاد 
ملی به اقتصاد بین المللی می باشند که متاسفانه در خیلی از نقاط 

این اتفاقات در ایران عزیز ما رخ نداده است. 
از  یکی  در  گذشته  3۵سال  ظرف  که  فردی  عنوان  به  بنده 
مناطق آزاد در حال زندگی و فعالیت اقتصادی هستم، می توانم 
آزاد  مناطق  قانون  شاید 30درصد  که  کنم  به صراحت عرض 
تاکنون اجرایی شده و این موضوع یک ضعف بزرگ است که 
مجلس شورای اسالمی می تواند در جهت رفع آن اقدام بایسته 

و شایسته ای را به انجام رساند.
متاسفانه در این برهه زمانی پیگیر موضوعاتی که بدنه دولت محترم 
به دنبال تصویب لوایحی که ناظر بر اصالح بندهای قانون مناطق 
آزاد می باشد، هستیم؛ موضوعی که موجب تضعیف ظرفیت های 
قانونی موجود بوده که از سوی قانونگذار به درستی و حکیمانه در 
نظر گرفته شده است. مطمئن باشید اجرای این قوانین و مقررات، 
آینده نزدیک خواهد  اقتصاد کشور در  بر  دستاورد بسیار مخربی 

داشت. 
بخش خصوصی  نظر  می رود  انتظار  اسالمی  شورای  مجلس  از 
و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در این خصوص و در ارتباط با 
مسائل، مشکالت و اتهامات وارد شده به مناطق آزاد، مورد توجه 
قرار دهند. در همین راستا با فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگانی که 
در حوزه انتخاباتی آنها مناطق آزاد وجود دارد، ارتباط برقرار شده تا 
موضوعات از نزدیک و به صورت رو در رو پیگیری شود؛ چراکه 
بر این باوریم که این روند به نفع توسعه مناطق آزاد و کشورمان 

خواهد بود.
در کشورمان، مناطق آزاد و بخش خصوصی این مناطق، دارای 
کرسی و صندلی برای اظهارنظر و تامین منافع خود نیستند؛ نقشی 
بخش  پارلمان  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  اصلی،  سرزمین  در  که 
خصوصی برعهده دارد، این نهاد در مجلس شورای اسالمی، شورای 
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارتخانه های مختلف 

مورد توجه قرار می گیرد. متاسفانه تاکنون ارتباطی میان نمایندگان 
بخش خصوصی مناطق آزاد و اتاق بازرگانی کشور وجود نداشته که 
این نیز در نوع خود جای تاسف دارد. البته این نقش و کارکرد به 
شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه تفویض شده و دبیرخانه باید این 
نقش را ایفا نماید تا در عرصه های مختلف تصمیم سازی کشور از 
نمایندگان دبیرخانه دعوت شود از تصمیم گیری اشتباه علیه مناطق 

آزاد جلوگیری به عمل آید. 
متاسفانه در اجرای این نقش، عملکرد ضعیفی دیده شد؛ البته فراز 
و فرودهایی نیز طی این مدت داشته، اما حلقه ارتباطی که باید بین 
بخش خصوصی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ایجاد می شده، تا 
پیش از این نبود و از سال تاسیس نهاد شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد این راهبرد از سوی بخش خصوصی در 
دستورکار بوده است. در این ارتباط محدود به اعالم انتقاد نبوده، بلکه 
هر انتقادی را با ارائه راهکاری تقدیم کردیم و پیشنهادات برون رفت 
از مشکالت به صورت طرح ارائه شده تا فرآیند همکاری فی مابین 
را تثبیت و توسعه دهیم؛ البته این همکاری با دبیرخانه محدود نشده، 
مرکز  وزارتخانه ها،  در  تصمیم سازی  بقیه حوزه های  با  باید  بلکه 
پژوهش های مجلس و سایر نهادهایی که با مناطق آزاد دارای وجوه 

مشترک کاری می باشند، گسترش پیدا کند.
حوزه  در  آزاد  مناطق  عملکرد  به  را  شما  توجه  که  است  الزم 
بر یک  افزون  آزاد،  در مجموع ۷منطقه  کنم؛  اشتغال زایی جلب 
میلیون نفر جمعیت سکونت دارد، این در حالی است که در مناطق 
آزاد سالیانه به طور متوسط 30هزار شغل ایجاد می شود. این میزان 
اشتغال یعنی عملکردی بهتر از میانگین کشوری که در هیچ دوره ای 
از سوی دولت های چند ساله اخیر حاصل نشده است؛ کارنامه موفقی 
که بدون بودجه و حمایت دولتی به دست آمده، در حالی که مزایا 
و معافیت های قانونی به صورت ناقص و با ممانعت هایی اجرا شده 
آزاد،  مناطق  روی  پیش  مشکالت  از  برون رفت  می شود.برای  و 
اهداف کوتاه مدت، میان و بلندمدت را در دستور کار قرار داده ایم؛ 
جلوگیری از تصویب لوایحی که بسیاری از دستاوردهای مناطق 
را تحت الشعاع قرار می دهد، هدف کوتاه مدت این تشکل بخش 

خصوصی را تشکیل می دهد. 
در میان مدت تاکید بر قوانین برنامه های چهارم پنجم و ششم توسعه 
یعنی  مواد 3۵، ۱۱۲ و ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور که بر 
نقش پررنگ مدیران عامل مناطق آزاد از طریق واگذاری اختیارات 
تمامی دستگاه های اجرایی تاکید شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ 
موضوعی که به نوعی دیگر در ماده ۱۱ سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی نیز بر آن تاکید موکد شده است. به نظر بنده، عدم اجرای 
این مواد قانونی باعث دست اندازی ها و اخالل ها از سوی دستگاه 
اجرایی کشور شده است، به طور مثال سهمیه کاالی همراه مسافر 
در مناطق آزاد در سال گذشته چیزی حدود ۵00میلیون دالر بوده، 
با اجرای همین ماده قانونی بین 3۵0 تا ۵00هزار شغل در مناطق 
آزاد ایجاد شده و این در حالی است که براساس مستندات گزارشی 
موجود میزان واردات در مناطق آزاد کمتر از ۲درصد کل میزان 

واردات کشور است.
نکته جالب توجه اینکه این ماده قانونی علی رغم دستور معاون اول 
رئیس جمهور و شورای عالی مناطق آزاد هنوز به منظور اجرا به 
مناطق آزاد ابالغ نشده و تکلیف مشاغل ایجاد شده در پی این تعلل، 

کامال مشخص است؛ این مشاغل در حال در نابودی است.

 اصغر امانی، رئیس انجمن کارآفرینان
 و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی:

 بهره مندی از ظرفیت ترانزیت بین المللی مناطق آزاد 
در جهت کاهش اثرات تحریم

برگزاری جلسات مابین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس در 
دوره فعلی امری حیاتی است؛ چراکه با توجه به شرایط خاص کشور، 
تحریم های ایران و مشکالتی که به دلیل عدم اجرای قوانین و 
مقررات و ایجاد مشکل در اجرای مزیت های قانونی و مناطق آزاد 
برای فعالین اقتصادی مناطق به وجود آمده، لزوم افزایش ارتباطات 
میان فعالین اقتصادی مناطق آزاد و موکلین خود در مجلس، اقدامی 

بایسته و شایسته ارزیابی می شود. 
باید توجه داشت که ظرف نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد 

در اقتصاد ملی و علی رغم بهره مندی از مزیت های قانونی و عملکرد 
از سوی دشمنان  با هجمه های سنگین  مناطق  این  دفاع،  قابل 
مناطق آزاد، برخی سیاسیون با دغدغه های گروهی و دسته بندی 
سیاسی و شبکه قاچاق و رانت کشور مواجه هستند تا با به حاشیه 
راندن این مناطق، کشور را از نعمت و فرصت توانمندی های آن در 

عرصه توسعه اقتصادی کشور محروم نگاه دارند.
و  منطقه  هر  در  آزاد  مناطق  سازمان های  با  تعامالت  افزایش 
رسانه های جمعی، رویکرد فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق 
آزاد را تشکیل می دهد و در همین راستا فعالین اقتصادی منطقه 
آزاد انزلی اقدام به برگزاری نشست تخصصی با دکتر احمد دنیامالی 
معاونین  و  اسالمی  در مجلس شورای  انزلی  بندر  مردم  نماینده 
سازمان منطقه آزاد انزلی نمود که در آن بررسی راهکارهای رفع 
برخی از ناهماهنگی ها و مشکالت فی مابین در دستورکار قرار 

گرفت که نتایج خوبی هم حاصل شد.
گسترش این جلسات با نمایندگان مجلس در سطح ملی و نهادهای 
بخش  فعالیت  اصلی  راهبردهای  از  کشور،  تصمیم ساز  دولتی 
خصوصی مناطق آزاد است؛ جلساتی با هدف معرفی ظرفیت ها 
و توانمندی های مناطق آزاد و عملکرد فعالیت اقتصادی در این 
مناطق که بیشتر آنها در نقاط جغرافیایی کمتر توسعه یافته کشور 
مشغول به خدمت بوده و بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی 
کشور ظرف سه دهه گذشته زیرساخت های مختلف توسعه را برای 
ساکنین مرزنشین کشورمان ایجاد کرده اند و این در حالی است 
که با مشکالت موجود در اجرای قانون و عدم تمکین نهادهای 
دولتی از طریق ابالغ دستورالعمل ها و شیوه نامه های مختلف دست 
به گریبان بوده و می باشند؛ قوانینی که موجبات وهن قانون و عدم 
اجرای مزیت های قانونی برای فعالین اقتصادی شده و رفع آن از 
اولویت های کاری تشکل های بخش خصوصی مناطق آزاد می باشد.

علی رغم اینکه به عملکرد حمایتی، پشتیبانی و همگرایی دبیرخانه 
با  باید  اما  می باشد،  وارد  زیادی  انتقادات  آزاد  مناطق  شورایعالی 
برگزاری جلسات کاری فی مابین فعالین بخش خصوصی و مدیران 
دبیرخانه شورایعالی، زمینه افزایش ارتباطات و تبادل نظر و تضارب آرا 
ارتباط با وزارتخانه های  را فراهم نمود تا از ظرفیت دبیرخانه در 
دستورالعملی  و  قانونی  تناقضات  از  جلوگیری  و  کشور  مختلف 

گام های موثری برداشت.
اینکه مناطق آزاد ایران در نقاط مرزی با کشورهای همسایه قرار دارند و 
از اشتراکات فرهنگی قابل توجهی با همسایگانمان بهره مند می باشند از 
یک سو، و برخورداری از ظرفیت بی نظیر قرار گرفتن در مسیرهای مبادله 
کاالیی بین المللی میان اروپا و آسیا و کشورهایی چون چین، روسیه و 
هند می تواند فرصت های بی نظیری جهت جذب سرمایه گذار خارجی 
باشند و زمینه باال بردن هزینه تحریم های بین المللی علیه کشورمان را 
پدید آورند؛ موضوعاتی که افزایش اشتغال برای مردم محلی و گسترش 
فضای کسب و کار بین المللی کشورمان از دستاوردهای بهره گیری از 
مزیت های قانونی مناطق آزاد کشورمان است که در تقارن کامل با 
فرصت های ناشی از قرار گرفتن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-

 غرب قابل احصاء می باشد.
توجه داشته باشیم که در اغلب مناطق آزاد شاهد تغییر رویکرد 
واردکننده به تولیدکننده از سوی فعالین اقتصادی مناطق هستیم؛ 
به طور مثال منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب های تولید پوشاک 
کشور تبدیل شده و در آن صادرکننده های نمونه کشوری مشغول 
به فعالیت تولیدی و کسب درآمد ارزی برای کشورمان در صنعت 

پوشاک هستند.
در همین راستا، دولتمردان و مجلس می توانند از ظرفیت ها و فرصت های 
قانونی مناطق آزاد جهت توسعه همکاری های منطقه ای کشورمان با 
کشورهایی چون ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه، 
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و حتی تعدادی از کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس استفاده نمایند. بنابراین مناطق آزاد فرصت های 
بی نظیری جهت برون رفت از مشکالت پیش روی کشور در دوران 
تحریم، و ترسیم افق های جدید همکاری های منطقه ای و افزایش جذب 
سرمایه گذار خارجی به منظور توسعه کسب و کارهای مولد چه در حوزه 

تولید و در حوزه خدمات می باشند.
آزاد  مناطق  فعلی  از سرمایه گذاران  است، عدم حمایت  بدیهی 
در مسیر اعمال مزایا و معافیت های قانونی، پیامی روشن برای 
عالقه مندان به حضور در این مناطق در عرصه داخلی و چه در 
سرمایه گذاران خارجی است؛ چراکه هر سرمایه گذاری در مسیر 
بررسی منطقه جغرافیایی و حوزه سرمایه گذاری مورد توجه خود، 
به مطالعات و مشاهدات عینی خود در راستای اجرای وعده ها و 
مزایای قانونی معرفی شده متوجه و متمرکز است و براساس آن 
تصمیم گیری می کند و این در حالی است که در ایران اسالمی 
عزیز ما هر قانونی، ضد خود را نیز دارد و این برای سرمایه گذار 
داخلی، تولید ملی، اشتغال زایی و رونق فضای کسب و کار سم 

است؛ هم در جذب و هم در نگاهداشت سرمایه گذار خارجی.

 عقیل حق شناس، دبیر انجمن
 سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

 هزینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد
 از سرزمین اصلی بیشتر است

امروزه هزینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد به ویژه در حوزه تولید 
است،  رفته  باال  انزلی  آزاد  منطقه  مانند  منطقه ای  در  صنعت  و 
مهم ترین عامل افزایش هزینه در فعالیت هاي تولیدي در منطقه، 
ناشی از هزینه های سربار خرید زمین از مردم و ساکنین مناطق 
آزاد و همچنین عدم بهره برداری برخي زمین هاي صنعتي واگذار 
شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی، توسط سرمایه گذاران 
است. یعنی بخشی از مجوزهای صادره در سال های اخیر منجر به 
سرمایه گذاری و تولید محصول نشده و شرایط برای واگذاری زمین 
و سوله های موجود به واحدهای تولیدی به سرمایه گذاران تولیدی 

جدید و واقعی، امری سخت و طوالنی است.
به موازات این مشکل تولید در مناطق آزاد گرفتار بخشنامه های 

بسیار متعدد و متناقض با قوانین مناطق آزاد شده است؛ موضوعی 
از طریق تعمیم بخشنامه های دولتی در سرزمین  از سال ۹۷  که 
اصلی به مناطق آزاد در قالب دستورالعمل های وزارتخانه های صمت 
و زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و امور دارایی همچون گمرک، 

امور مالیاتي و بانک مرکزی به صورت یک رویه درآمده است. 
متاسفانه با روند در پیش گرفته شده از سوی ارکان دولت، قوانینی 
که باید تسهیل و تسریع کننده فرآیندهای عملیاتی سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد باشد، به عاملی جهت به بن بست کشاندن و باال بردن 
هزینه تولید در این مناطق تبدیل شده است؛ موضوعی که قطعا به 

ماندگاري سرمایه گذاران در مناطق آزاد منجر نمی شود. 
عالوه بر چنین مشکالتي، باید به این معضل نیز اعتراف نمود که 
امروز بسیاری از قوانین مناطق آزاد فراتر از کاغذ ارزشی ندارند؛ 
چراکه عالوه بر نهادهای مختلف، افرادی با استفاده از خالء های 
قانون  از مزایاي  اداری بسیاری  قانونی موجود، در دیوان عدالت 
مناطق آزاد را لغو نموده و این در حالی است که همه می دانیم 
هرگونه محدودیت وضعی در مناطق آزاد، بازی در زمین دشمنان 
کشور و تالش به منظور زمین گیر کردن فرآیندهای سالم تولید و 

داد و ستد تجاری داخلی با کشورهای همسایه است.
چالش مهم دیگر مناطق آزاد، موضوع معافیت مالیات بر درآمد و 
دارایی است. در سال های ۹0 تا ۹۴ فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
موظف به ارسال اظهارنامه شدند تا در جهت حذف معافیت مالیاتی 
به صورت پلکانی گام های الزم برداشته شود. در مرحله نخست 
تا ۹۷  از سال ۹۴  بود،  تقاضا  مالیاتی مورد  اظهارنامه  ارائه  صرف 
براساس تفاهم نامه غیرقانوني دبیر وقت دبیرخانه شورایعالی مناطق 
و  مالی  اسناد و مدارک  دارایي،  امور  و  اقتصاد  اسبق  آزاد و وزیر 

حسابرسی مطالبه شد. 
در این میان در سال های ۹۷ و ۹۸ مشکالتی درخصوص مغایرت های 
قانونی مناطق آزاد با دستورالعمل های ملی، زمینه اختالفات ارزی در 
فرآیندهای کاری فعالین اقتصادی پدید آمد که باعث ایجاد مشکالت 
فراوانی برای فعاالن اقتصادی شد و این اقدام در سال جاری به الزام 
به ذکر شماره حساب بانکی تعمیم یافته؛ در واقع قوانین سرزمین 

اصلی به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرده است . 
در این میان گسترش خالف قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به مناطق آزاد که از سال ۸۸ در کشور اجرا شده، ظرف سالیان اخیر 
مزایای  کردن  زمینه محدود  در  دیگری  چالش  با  را  آزاد  مناطق 
قانونی مناطق آزاد و افزایش بروکراسی اداری و فشارهای روانی بر 

سرمایه گذاران در این مناطق مواجه کرده است. 
در پایان باید تصریح نمود، مشکل امروز کشور و به ویژه مناطق 
آزاد، تحریم هاي داخلي مي باشد نه تحریم هاي خارجي؛ مناطق آزاد 
به عنوان سرزمین هاي آزاد تجارت امروز مي توانستند با حمایت هاي 
با  که  کشوري  چراکه  نمایند؛  کشور  اقتصاد  به  کمک  داخلي، 
تحریم هاي خارجي روبه رو است، باید اقتصاد باز با رویکرد حمایتی-
 تشویقی از بخش خصوصی خود داشته و از فعاالن اقتصادي در 

راستاي تجارت خارجي حمایت قاطع نماید.
اما امروز دستکاری در قوانین و دستورالعمل های اجرایی مناطق آزاد 
بدون حضور و اقدام موثر دبیرخانه و در فضای خارج از دبیرخانه 
شورایعالی در حال رخ دادن است؛ دبیرخانه ای که باید بیش و پیش 
از همه در مقابل این تعارضات فراقانونی به قوانین مناطق آزاد اقدام 
بایسته صورت دهد، اما شاهدیم که تصمیم گیران اقتصادی، تصمیمی 
را می گیرند که در فرآیند اتخاذ تصمیم و تصویب آن، ذینفعان اصلی، 
یعنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد که بیشترین آسیب ها را از این 

فرآیندهای غیرقانونی متحمل می شوند ، در آن نقشی ندارند.

 احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی
 در مجلس شورای اسالمی:

 بخش خصوصی، نوک پیکان موفقیت 
و شکست اقتصاد کشور

انتقال و تجمیع دبیرخانه شورایعالی  تصمیم مجلس درخصوص 
مناطق آزاد در مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی، در ظاهر به 
منظور بهره گیری از امکان احضار و پرسشگری عملکرد مناطق آزاد 
صورت گرفت؛ اما در واقع موافقان طرح، چنین استدالل محکمی 
دارند که عمده مشکالتی که در حوزه عملکردی مناطق آزاد وجود 
دارد، از جنس مشکالت گمرکی، دارایی، مالیاتی ، بانکی و بیمه ای 
بوده است، مانند اینکه زمانی که سازمان مالیاتی کشور در حال ابالغ 
بخشنامه ای است، باید هماهنگی های قانونی را با دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد مورد توجه قرار دهد؛ چراکه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد، در مجموعه وزارتی و در کنار سایر نهادهای همکار قرار دارند. 

در نتیجه باید با دبیرخانه شورایعالی هماهنگ باشند. 
به نظر بنده، مباحث مطرح شده درخصوص مشکالت مناطق آزاد با 
نهادهای دیگر به عملکرد ستادی دبیرخانه و نوع هماهنگی با سایر 
وزارتخانه ها و به طور ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی بازمی گردد و 
این مهم، اهمیت بازنگری و دقت بیشتر عملکرد دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد را متضمن می شود.
منطقه آزاد باید جهانی فکر کرده و عمل کند و برای نیل به این مقصود 
باید فضای الزم را به صاحبان سرمایه جهت سرمایه گذاری با فراغ بال 
و به دور از بروکراسی اداری داخل کشور را فراهم نمود، تا سرمایه گذاران 
اقدام به تولید و صادرات مجدد نمایند که نتیجه این اقدامات، افزایش 
اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در فضای کسب و کار کشور است. اما 
اگر مسیر را به سمتی سوق دهیم که با تصویب قوانین جدید، قانونی بر 
قوانین موجود اضافه شده و یا تبصره ای بر تبصره های آن اضافه نماییم ، 
نتیجه آن محدودیت های بیشتر قانونی، محدود کردن سرمایه گذاری و 
کسب و کار کشور است. برآیند این اقدامات، درگیر شدن تولیدکننده با 
چنین مسیرهایی است، به این معنی که تولیدکننده به جای اینکه به 
کیفیت تولید خود بیندیشد، بازارهای جدید منطقه ای و بین المللی را مورد 
توجه قرار دهد؛ ذهن و برنامه های کاری اش معطوف به پاسخگویی به 
ادارات و نهادهای مختلف خارج از محدوده کاری مناطق آزاد می شود . 
انرژی ای که در این مسیر صرف می شود، ذهن و روان سرمایه گذار 

را درگیر کرده و باعث کند شدن سرعت عملکرد سرمایه ای و فضای 
سرمایه گذاری در کشور شده و در نهایت اعتماد و اعتبار سرمایه گذاری در 

کشور را در مسیر کاهش پیش می برد.
به اعتقاد بنده، مشکالت پیش روی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
گام نخست، درون سازمان ها و در مرحله بعد با تعامل با نهادهای 
دولتی قابل برطرف شدن است تا مشکالت موجود با همکاری تمام 
ذی نفعان به صورت یک مجموعه واحد در فضای تعامل رو در رو، 
جهت تسهیل و تسریع در فرآیند سرمایه گذاری و تولید ارزش و 

ثروت و کشور، برطرف شود.
در همین رابطه، مدیران دولتی باید توجه داشته باشند بخشنامه ای که 
صادر می کنند چه اثرات مخربی می تواند در پایین دست در حوزه های 
مختلف به بار آورد. البته این مهم یک عرف مقبول بین المللی است 
که متاسفانه برخالف رویه جهانی، شاهد صدور بخشنامه های متضاد 
در ایران هستیم. موضوعی که به تعدد و تنوع از سوی نهادهای مختلف 
دولتی درخصوص موضوعاتی واحد صادر می شود، بدون اینکه در فرآیند 
بررسی و تصویب آن شاهد گفت وگو و اکران عمومی گذاشتن مفاد آن 

بخشنامه برای ذینفعان باشیم.
نرم افزاری شدن  شاهد  جهانی،  موفق  الگوهای  در  که  حالی  در 
مکانیزم های نظارتی و بروکراسی اداری هستیم، اما هنوز در ایران 
نظارت به صورت مامور، ممیز و ناظرمحور می باشد؛ یعنی در حالی 
که باید تعداد ناظرین را کم کرد تا سیستم فرآیندهای صحیح خود 
را در قالب مکانیزم های اداری شفاف به اجرا درآورد، ما با تعدد ناظر 

و قوانین و دستورالعمل ها در مسیر دیگری گام برمی داریم.
را  سرمایه گذاران  هوای  و  حال  باید  دولت  و  مجلس  نمایندگان 
باور  این  به  نمایند؛ کوته نگری در چنین حوزه هایی منجر  درک 
غلط می شود که فعالین اقتصادی از تنعم مادی زیادی برخوردار 
می باشد. در نتیجه زمانی که به من مسئول جهت امور اداری و 
قانونی خود مراجعه می کنند، از جایگاه حاکمیتی خود با طرف مقابل 
و سرمایه گذار برخورد می کنیم. ما باید توجه داشته باشیم که همه 
ما در یک قایق نشسته ایم، اگر مدیری چنین نگاهی داشته باشد، 
به فرزندان خود و نسل های آینده ایران اسالمی خیانت کرده است. 
فعالیت های  برای  مشکل ساز  قوانین  و  محدودیت  اعمال 
سرمایه گذاران، مخالف رویکردهای اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه 
سرمایه گذار ایرانی باید نگاه خود را معطوف به صادرات و صدور کاال 
و ارتباط با کشورهای منطقه به ویژه اوراسیا و غرب آسیا نمایند. اما 
هم اکنون فعال اقتصادی باید تولید و سرمایه گذاری خود را رها کرده 

تا مشکالت اداری را رفع و رجوع نماید. 
با بررسی عملکرد دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی به یک 
واقعیت پی می بریم، که متاسفانه مجالس ما به جای الیحه محور 
شدن، طرح محور بوده اند؛ یعنی خود مجلس بندهایی را به لوایح 
دولت اضافه کرده یا طرح هایی را جهت رفع  مسائل و مشکالت 
و تعیین تکلیف بعضی از خالء های قانونی تصویب می کند. به طور 
مثال در دوره فعالیت مجلس دهم، حدود ۵۲0طرح ارائه شد که 
۷0فقره آن تصویب گردید؛ مطمئنا با مداقه در این طرح ها متوجه 
می شویم که از زیربنای حقوقی محکمی نیز برخوردار نمی باشند؛ 

چراکه قوانین باال و پایین دستی مالحظه نشده است. 
باید توجه داشته باشیم تولید و صادرکنندگان و فعالین اقتصادی نوک 
پیکان موفقیت ها و ناکامی های اقتصادی کشور هستند. در عین حال در 
بحث بررسی ریشه مشکالت اقتصادی اگرچه تحریم نقش موثری دارد، 
اما وزن آن بیش از ۵0درصد نیست، مابقی مسائل از خودتحریمی های 

اعمال شده و جاری در داخل کشور به وجود آمده است. 
اساسا زمانی که مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم را مطرح می کنیم، 
مگر می شود در چنین جنگی بدون ساز و کار وارد میدان شد؟ قوانین 
مترقی و تسهیل کننده که به نفع منافع ملی باشد، تصویب نکرد؟ 
نتیجه چنین می شود که پایه پولی کشور افت می کند، وضعیت تراز 
مالی صادراتی کشور قابل دفاع نیست، کسری بودجه از ۱۵0هزار 
میلیارد ریال پیش بینی شده به ۲۵0هزار میلیارد ریالی بالغ می شود، 
مضاف بر اینکه اپیدمی کرونا نیز فعالیت اقتصادی و تولیدی را 

سخت تر کرده، تا در نهایت اوضاع اقتصادی کشور پیچیده تر شود.
اداری-دولتی  بروکراسی  بر  حاکم  مدیریتی  فرآیندهای  از  بنده 
کشورمان و به ویژه مناطق آزاد انتقاد دارم. مدیران عادت ندارند 
امور مردم و سرمایه گذاران در سطح نیروهای کارشناسی برطرف 
شود؛ اما در عرف اسالمی، اخالقی و بین المللی، مدیری موفق است 
که ارباب رجوع در دستگاه ها و ادارات تابعه آن بدون نیاز به دیدار و 
پیگیری از رئیس، فرآیند اداری خود را به سرانجام برساند. مدیری 
موفق است که در صدور مجوزها، پیمان ها و قراردادها مشکالت 
را بسیار کم می کند و نگاه منفی در انعقاد قراردادها ندارد. اگر نگاه 
مثبت داشته باشیم، سرعت عمل باعث ایجاد خالقیت و انگیزه 
در این حوزه خواهد شد؛ موضوعی که بر توان بازاریابی، صادرات 
و برندسازی خالق سرمایه گذاران می افزاید. بنابراین زمانی کسب 
پویا می شود که درگیر  پیدا کرده و  و کارهای کشورمان توسعه 

بروکراسی اداری نباشد؛ زیرا این دو با یکدیگر در تضاد است.
علی رغم همه مشکالت موجود، سرزمین ما، ایران ما و مردم ما برای 
ما آنقدر ارزشمند است که با همه گرفتاری ها، دوستدار رشد و آبادانی آن 
هستیم. به همین منظور ایجاد فضای گفت وگوی شفاف و انتقادی میان 
سرمایه گذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های 

ذیربط به رونق و جهش تولید در کشور ما کمک می کند.
رویکرد نهادهایی چون مناطق آزاد بر این اساس باید استوار باشد 
که تالش نمایند سرمایه گذاران و صادرکنندگان سودهای بیشتری 
به دست آورند؛ چراکه سود بیشتر آنها یعنی اشتغال بیشتر و توسعه 
حوزه کاری و تولید بیشتر؛ همه این موضوعات در کنار درآمد ارزی 

به نفع منافع ملی کشور است.
رفع مشکالت اقتصادی مناطق آزاد یعنی رفع مشکالت اشتغال زایی 
وکالی ما نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابی و ما باید با افتخار 
پیگیر رفع مشکالت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشیم. ایجاد 
بحث های انحرافی همچون تغییر نام مناطق و محدوده هر منطقه، 
اقدامات تحریک کننده مغایر با منافع ملی و استانداردهای بین المللی 
است؛ چراکه هر منطقه براساس محدوده جغرافیایی آن، به عنوان 
یک برند در سطح بین المللی مطرح شده و تغییر نام به استان میزبان 
آن منطقه به عنوان نام جدید منطقه آزاد، یک انحراف در دستیابی 
به اهداف است که بازخوردهای اجتماعی مخربی نیز داشته که به 
ضرر فضای سرمایه گذاری در هر منطقه آزاد است و در راستای 
منافع ملی و حمایت از تالش هایی که ظرف دهه های اخیر به 
نام و برندی در سطح ملی و بین المللی شأنیت داده، است. بنده و 
سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، از چنین اقداماتی 

ممانعت به عمل می آوریم.

گزارشی از نشست  بخش خصوصی، سازمان های مناطق آزاد و نمایندگان مجلس:

تشکیلمثلثاقداممشترکراهبرونرفتمناطقآزادازچالشها
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بررسی علل عدم توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد از نگاه فعالین اقتصادی:

دارد  بستگی  آن  اقتصادی  و  علمی  توسعه  به  کشور  هر  رشد 
عوامل  همین  از  یکی  نیز  سرمایه گذاری  به  توجه  که  البته  و 
فراهم  زمانی  مهم  این  اما  می شود؛  محسوب  توسعه  و  رشد 
برای  حقوقی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  موانع  که  می گردد 
اقتصادی  توسعه  برای  که  شود  تالش  و  برطرف  سرمایه گذاری 
از  بیش  خارجی  ویژه  به  و  داخلی  سرمایه گذاری های  کشور، 
واسطه  به  اخیر  سال های  طی  که  بگیرد.البته  صورت  گذشته 
همین  از  بسیاری  امریکا،  سوی  از  تحریم ها  شدیدترین  اعمال 
برخی  در  گریخته  و  جسته  دیروز  تا  که  همسایگانی  و  دوستان 
بودند،  زده  باال  برای سرمایه گذاری  آستین  ایران  آزاد  مناطق  از 
مناطق  این  از  فرار  حقیقت  در  و  کردند  طرد  را  ما  کشور  حال 
نباید  حال  هر  به  اما  دادند.  ترجیح  آن  در  تحمل  و  قرار  به  را 
ناامید شد و برای جذب سرمایه گذاران بایستی تالش نمود و با 
اطمینان بخشی و پذیرش سرمایه خارجی، زیرساخت ها را فراهم 
کرد تا به تداوم و ثبات اقتصادی در کشور دست یافت، خصوصا 
هر  از  بهتر  و  سهل تر  آزاد  مناطق  در  هدف  این  به  رسیدن  که 
امتیازات و ویژگی هایی  از  آزاد  جایی دیگر است؛ چراکه مناطق 
فارغ از سرزمین اصلی برخوردار هستند و می تواند از این جهت 

مزیتی قابل توجه برای سرمایه گذاران باشد.
بار پای درد  این  آزاد،  به دلیل اهمیت سرمایه گذاری در مناطق 
پیش  موانع و مشکالت  با  تا  نشستیم  داخلی  دل سرمایه گذاران 
تاکنون  آزاد آشنا شویم، هر چند  روی سرمایه گذاری در مناطق 
مناطق  در  توسعه سرمایه گذاری  موانع و علل عدم  این  از  بارها 
سخن گفته ایم، اما این گزارش میدانی می تواند موانع موجود را 
خطیر  شرایط  سیاستگذاران  و  برنامه ریزان  به  و  کرده  شناسایی 
آشنا  چالش ها  این  با  بهتر  هم  تا  کند  گوشزد  را  سرمایه گذاری 
شوند و هم اینکه ان شااهلل درصدد رفع مشکالت موجود برآیند و 

به توسعه و رشد منطقه و کشور کمک نمایند.
متاسفانه آنچه از سخنان سرمایه گذاران عائد ما شد، تنها ناامیدی و 
دلسردی از ادامه فعالیت در مناطق آزاد بود. طبق گفته این فعاالن 
اقتصادی شاید در ظاهر مناطق آزاد بتوانند صدمات ناشی از دوران 
گذار را برای اقتصاد کشور کاهش دهند و آنها را در ایجاد هماهنگی 
تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازند و یا حتی 
مهم تر از همه، یک خط مشی سریع برای تحقق اهدافی چون جذب 
سرمایه های داخلی و خارجی و در نهایت توسعه صادرات باشند، اما 
تمامی این موارد زمانی محقق می شود که شرایط برای سرمایه گذاری 
اما  گردد.  فراهم  سرمایه گذاران  برای  کافی  انگیزه  تا  باشد  سهل 
متاسفانه در شرایط فعلی صرفا شاهد دل مردگی سرمایه گذاران برای 
فعالیت در مناطق آزاد هستیم که البته این موضوع تبعات مختص به 
خود را دارد؛ چراکه به دنبال کاهش این سرمایه گذاری ها، با بحرانی 
شدن وضعیت اشتغال روبه رو خواهیم شد و طبیعتا نرخ بیکاری در 
این مناطق با توجه به وضعیت سرمایه گذاری ها افزایش چشمگیری 
خواهد داشت. باید تاکید داشت که بین دستگاه های اجرایی کشور و 
سازمان های مناطق آزاد هیچگونه همکاری در راستای رونق و توسعه 
مناطق در این سال ها ایجاد نشده و دستگاه های اجرایی در سطح 
ملی و منطقه ای از دیدگاه توسعه هیچگونه وظیفه ای در این زمینه 
احساس نمی کنند و حتی گاها در تقابل و تعارض با عملکردهای این 
مناطق گام برداشتند. باید اذعان نمود که ایجاد و احداث زیربناها و 
ارائه امکانات و خدمات به سرمایه گذاران همچنان در نیمه راه قرار 
تاسیسات و تسهیالت  مالی،  امکانات  نبود  دارد و در شرایطی که 
زیرساختی کافی، عدم وحدت رویه و روشن نبودن جایگاه و نقش 
این مناطق در برنامه های راهبری توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، 

هرگز نمی توان انتظاری فراتر از عملکردهای کنونی داشت.
و  داخلی  سرمایه های  جذب  و  آزاد  مناطق  توفیق  بتوان  شاید 
تقسیم بندی  و سخت افزاری  نرم افزاری  گروه  دو  در  را   خارجی 
کرد.در بخش نرم افزاری بیشتر تدوین قوانین و مقرارت روشن و 
آسان، ثبات در قوانین، آزادی نقل و انتقال سرمایه و... از اهمیت 
به  سرمایه گذاران  که  داشت  توجه  باید  است.  برخوردار  ویژه ای 
ضوابط  که  کجا  هر  بنابراین  هستند،  عمل  آزادی  و  سود  دنبال 
در  باشد،  کمتر  و...  مالیات  گمرک،  و  عوارض  پاگیر،  و  دست 
نتیجه بازده سرمایه گذاری بیشتر می شود. در بخش سخت افزاری 
نیز دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل هزینه و امکانات از 
از  و...،  اسکله  راه آهن،  فرودگاه ،  تلفن ،  انرژی،  برق،  آب،  قبیل 
عوامل موثر در جذب سرمایه گذاران محسوب می شود؛ اما فقدان 
پیشرفته، عدم  نبود زیرساخت های  و  زیربنایی  امکانات  و کمبود 
شفاف سازی قوانین ، عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در 
آزاد، همچنین عدم اطالع رسانی در زمینه سرمایه گذاری  منطقه 
عوامل  از  می تواند  نیز  سرمایه گذاری  برای  آماده  پکیج  نبود  و 

تاثیرگذار بر عدم توفیق کار سرمایه گذاران باشد .

مشکالت در هم تنیده سازمان های مناطق آزاد
اما به اعتقاد سرمایه گذاران، یکی از مشکالت اصلی سرمایه گذاران 
در این سال ها ، خود سازمان منطقه آزاد است که آن هم به دلیل عدم 
مطالعات کامل طرح سرمایه گذار می باشد. در واقع اگر سرمایه گذار 
طرحی داشته باشد و آن را به سازمان پیشنهاد دهد، تازه سازمان 
به فکر می افتد که برای این طرح مطالعاتی آغاز کند. طبیعتا این 
روند هم فرصت زمانی را از سرمایه گذار می گیرد و هم او را در روند 
پروسه با مشکالتی روبه رو می کند.به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری 
بخواهد پرورش شترمرغ داشته باشد، ابتدا باید درخواست و طرح را 
به سازمان منطقه آزاد بدهد؛ بعد از پروسه زمانی طوالنی کمیسیون 
طرح تفصیلی با استعالم های مختلف، زمینی به سرمایه گذار واگذار 
می کند؛ نهایتا سرمایه گذار قصد نهایی و اجرایی کردن طرح را پیدا 
به  باید  است. طرح  استانی  بروکراسی  تازه شروع  این  اما  می کند؛ 
جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی برود، طبیعتا این پروسه 
خیلی طوالنی و زمان بر است. اما فارغ از اینها، یکباره در وسط اجرای 
طرح، با مشکالت نهادهای مختلف مواجه می شود. به عنوان نمونه 
جهاد کشاورزی با طرح موجود ابراز مخالفت می کند و سختی کار 
اینجاست که سرمایه گذار بعد از یکسال که به دنبال گرفتن مجوز و 
فعالیت است، در میانه کار با مشکالت این چنینی از سوی نهادهای 
مختلف مواجه می شود؛ چراکه سرمایه گذار بعد از هزینه های فراوان، 
زمانی  هزینه  که  البته  است؛  رسانده  به سرانجامی  مطالعات طرح 
خیلی سنگین تر از هزینه مالی است و باید گفت که زمان را نمی توان 
حتی با پول خرید، اما به هر حال هم از جهت مالی و هم زمانی برای 
اجرای طرح هزینه شده است. سرمایه گذاران در گفتگو با نشریه، از 

دوگانگی در تصمیمات سازمان های مناطق آزاد سخن می گویند؛ از 
اینکه غالبا طرح های سرمایه گذاری در سازمان ها به صورت پکیج 
آماده ای نیست ؛ یعنی بسته سرمایه گذاری برای سرمایه گذار فراهم 

نیست و این تازه یکی از مشکالت اصلی سرمایه گذاران است .

 لزوم تدوین بسته های 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذار

باید تاکید داشت که فقط سرمایه گذار و حتی منطقه آزاد در ایران وجود 
ندارد، بلکه کل دنیا پکیج های سرمایه گذاری مشخص شده دارند؛ لذا 
سرمایه گذار نباید دنبال طرح مطالعاتی زیست محیطی بگردد، باید این 
طرح ها مطالعه شده باشد و حتی اعالم کنند که هزینه مطالعاتش چقدر 
می شود. اما در کشور ما این رویه کامال برعکس می چرخد؛ ابتدا زمین 
واگذار می شود، بعد می گویند طرح سرمایه گذار درست است یا نه و آیا 
اصال قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر ! با تمام این تفاسیر ممکن است بعد 
دو ماه مثال محیط زیست بگوید که در این منطقه، عملیاتی شدن این 
طرح ممکن نیست. طبیعتا این روند سخت است و حل کردن این مشکل 
کار سخت تری است . نباید تنها سرمایه گذار را تشویق کرد که به زمین ها 
بیایند تا بعدا به مشکل نهادهای دیگر برخورد کنند. در این رابطه باید بستر 

کافی برای سهولت سرمایه گذاری فراهم گردد.

بروکراسی های بیهوده در سازمان های مناطق آزاد
اما سرمایه گذاران در گفتگو با نشریه، از بروکراسی اداری بیهوده 
پروژه  رسیدن  نتیجه  به  زمان  در  اینکه  از  گفتند؛  زیاد سخن  و 
پشیمان شدند،  از سرمایه گذاری  کامل  به طور  بار  چندین  خود، 

ولی با کمک و نظرات شرکا و دوستان، کار را ادامه داده اند.
یکی  در  گردشگری  حوزه  در  جدیدا  که  سرمایه گذاران  از  یکی 
با  رابطه  در  نارضایتی  از  است،  فعال شده  کشور  آزاد  مناطق  از 
سرمایه گذاری در این حوزه سخن می گوید؛ از اینکه فعالیتش در 
نرسیده  به ثمره درستی  پروسه زمانی طوالنی مدت گیر کرده و 
در  سرمایه گذاری  دیگر  کرونا  اوضاع  این  با  اینکه  ضمن  است. 
قدری  به  حال  این  با  ولی  است؛  ریسک پذیر  بسیار  زمینه  این 
نصفه  نمی آید  دلشان  که  است  جدید  و  خوب  پروژه ها  برخی 
نیامده،  خیلی ها  سرمایه گذاران،  گفته  به  کنند .  رهایش  نیمه  و 
برای  شراکت  و  همکاری  قول  خیلی ها  رفته اند،  آزاد  مناطق  از 
قوانین  و  اداری  بروکراسی  خاطر  به  اما  دادند،  سرمایه گذاری 
داشتند  تاکید  البته خود سرمایه گذاران  زده اند.  جا  پاگیر  و  دست 
که شاید در سطح مدیران ارشد سازمان ها، همه می خواهند کار 
انجام شود؛ اما به هر حال کار بین مدیران و کارمندان پایین تر 
خرد شده و باید تاکید داشت که پایین دستی ها نظرات شخصی و 
البته تاثیرگذاری هم دارند.به اعتقاد سرمایه گذار دیگر، حتی اگر 
همه پروسه با سالمت طی شود، در نهایت ممکن است به موانع 
سرمایه گذار  به  آزاد  منطقه  که  زمینی  مثال  بخوریم؛  بر  مردمی 
داده، شاید مسیر دسترسی یک روستا باشد، یا حتی ممکن است 
این مسیر مورد  اما صرفا  باشد،  آن روستا ده مسیر دیگر داشته 
با  وقت ها  بعضی  البته  می کنند.  انتخاب  را  سرمایه گذار  استفاده 
را حل کرد. بعضی وقت ها هم منطقه  چانه زنی می توان مشکل 
می شود  را  این مشکل  اما  می چربد،  زورشان  مردم  حتی  یا  آزاد 
همان اول کار مشخص نمود؛ یعنی اگر سرمایه گذار به معاونت 
معارض  زمین  این  که  بگویند  می توانند  کند،  مراجعه  مربوطه 
دیگر  این شرایط  با  که  داشت  تاکید  باید  متاسفانه  نه؟   یا  دارد 
کسی به سرمایه گذار پیشنهاد سرمایه گذاری نمی دهد، مگر آنکه 
مازاد سرمایه را ملکی خریده باشد و حاال بخواهد پروژه ای بزند 
پروسه  اگر  صورت  آن  در  کند،  پروژه  پشتوانه  را  ملک  آن  و 
زمان بر هم باشد، باز هم مشکل نیست، ولی االن پول در کاسبی 
است.با این روند، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در مناطق آزاد را 
اشتباه می دانند و به گفته آنها یکسری از سرمایه گذاران قدیمی 
با این  از فعالیت خود پشیمان شدند و از مناطق رفته اند و حاال 
گفته  به  نیست.  هم  جدید  سرمایه گذار  از  خبری  دیگر  اوضاع  
شکست  آزاد  مناطق  در  تجاری  سرمایه گذاری  سرمایه گذاران، 
صنعت  حال  هر  به  فکری  باید  مسئوالن  دیگر  حاال  و  خورده 
با  است  گردشگری  طرح  دنبال  که  کسی  تا  کنند  گردشگری 
موانع بزرگ تر مواجه نشود؛ طبیعتا گردشگری دنبال مسافر است، 
ضمن اینکه کاالی لوکس هم باید بیاید؛ اما اکنون دیگر کاالی 
ماشین  که  است  سال  خیلی  ندارد.  ترخیص  اجازه  هم  معمولی 
شهر ها  چهره  و  شدند  ضعیف  مناطق  ماشین های  و  نمی آید 
مانند گذشته قشنگ نیست و این موضوعات به جذب گردشگر 

ناخودآگاه لطمه می زند.  
 

عدم توجه و حمایت از سرمایه گذاران
نحوه  از  نشریه،  با  گفتگو  در  دیگری  سرمایه گذار  اما 
سرمایه گذاری اش، از اینکه بخش خصوصی بوده و از منطقه آزاد 

و سیستم دولتی هیچ خواسته ای نداشته، سخن گفت. 
طبق اظهارات وی، این سرمایه گذار واحدی را اجاره و شروع به 
از آنها مربوط  کار کرده است، کم کم مجوزها را گرفت؛ بخشی 
به منطقه آزاد و بخشی هم مربوط به خارج از منطقه بوده است؛ 
در نهایت هم کار را شروع کرد. اما گالیه او این بود که در اغلب 
مناطق آزاد، قوانین بیمه منطقه آزاد و مالیاتی در آنها کامل احراز 
مشکالت  مالیات  و  بیمه  بحث  در  سرمایه گذاران  هنوز  و  نشده 
شده  متوجه  تازه  که  می گوید  سرمایه گذار  این  دارند .  عدیده ای 
ممکن  راحت  خیلی  و  نیست  آزاد  مناطق،  این  هم  آنقدر  که 

این سرمایه گذار عدد کمی  بدهد.  از دست  دارد،  آنچه که  است 
سرمایه گذاری کرده و این مبلغ در اواخر سال 95 حدود ششصد 
میلیون تومان بوده است.  در آن زمان، این سرمایه گذار واحدی را 
ساخته و واحدی را نیز اجاره کرده و به مرور آنها را توسعه داده 
است. اما طبق گفته او، در این سال ها منطقه آزاد به آنها کمکی 

نکرده و آنها حمایتی را لمس نکرده اند. 
طبق اظهارات این سرمایه گذار، با وجود آنکه این مناطق، اسم آزاد 
را یدک می کشند، اما سرمایه گذار است که باید همه چیز را تقبل 
کنند؛  پرداخت  واقعی  قیمت  به  باید  را  اجتماعی  تامین  مثال  کند، 
کار اداری نیز پروسه طوالنی مدت همانند سرزمین اصلی و حتی 
گاهی سخت تر دارد و تنها چیزی که نسبت به سرزمین اصلی مزیت 
اولیه بدون عوارض گمرکی  محسوب می شود، این است که مواد 
آزاد  منطقه  از  را  اولیه  مواد  بخواهد  اگر سرمایه گذار  وارد می شود . 
خارج کند، باید عوارض گمرکی طبق تعرفه سایر اشخاص در کشور 
پرداخت کند، تفاوتش این است که به واسطه ارزش افزوده ای که 
در مواد اولیه ایجاد شده، در نهایت تخفیفی به سرمایه گذار می دهند . 
این سرمایه گذار در گفتگو با نشریه تاکید داشت : از سال 97 که ثبت 
سفارش و مسائل این چنینی شروع شد، ما به مشکل خوردیم. قوانین 
مناطق آزاد دارای مغایرت بود و نمی توانست با قوانین کشوری کنار 
بیاید. تقریبا یکسال و چندماه است که می دویدیم و کار به سختی 
انجام می شود. وی ادامه داد: با وجود آنکه کاالیمان را در منطقه آزاد 
عرضه می کنیم، در حال حاضر نتوانستیم تسویه  هیچ کدام از ثبت 
سفارشاتمان را از بانک مرکزی بگیریم، آن هم به خاطر مغایرت 
قوانین مناطق آزاد و کشوری؛ زیرا هنوز با هم هماهنگ نشده اند. این 
سرمایه گذار گفت: به عقیده من، سازمان منطقه آزاد هیچ عملکرد 
مثبتی در منطقه نداشته است ؛ اگر هم حرکتی انجام شده، تاوانش 
را سرمایه گذار داده نه سازمان منطقه آزاد . قوانین دست و پاگیر و 
مدت زمان طوالنی، مغایرت های مالیاتی و بحث تامین اجتماعی و... 
از مسائلی است که جورش را سرمایه  گذار می کشد . گاها منطقه آزاد 
آمارهایی ارائه می دهد که این همه سرمایه گذار در این سال ها مجوز 
فعالیت گرفتند، اما واقعیت آن است که هیچ حرکتی برای به ثمر 
نشستن و موفقیت آمیز بودن این طرح ها انجام نداده است؛ نه وامی 
داده، نه سهولتی در واردات داشته و... همه این موارد روالی خارج از 
مناطق آزاد و حتی بدتر داشته است. باید یک سازمان در هر استان 
تعریف شود تا برایشان برخی از این مسائل را جا بیندازد تا تاوان همه 
اینها را شخص سرمایه گذار نپردازد.  واقعیت آن است که سرمایه گذار 
به دنبال جذابیت است، یکی از جذابیت مناطق آزاد نیز مالیات است 
و همچنین ورود مواد اولیه بدون پرداخت گمرگی . در حال حاضر در 
هر شهرک صنعتی و چه در منطقه ویژه اقتصادی چه دانش بنیان، 
گمرکی مواد اولیه پرداخت نمی شود، فقط تنها فرق و اتفاق مناطق 
آزاد این است که یک بازار عرضه کاال دارد تا سرمایه گذار کاال تولید 
و عرضه کند و در نهایت بتواند به شش منطقه دیگر صادرات مجدد 

کند که البته این اتفاق هنوز نیفتاده است.
پوشاک ،  با  آزاد  مناطق  حیاتی  شاهرگ  که  داشت  اذعان  باید 
مغازه ها و بحث گردشگری است؛ زمانی سرمایه گذار تولید کیف 
بازاری  آزاد  بازار منطقه  اما  و کفش را به قیمت مناسب داشت ، 
نیست که سرمایه گذاری کالن بتوان انجام داد . آنقدر این قوانین 
پیچیده است و با داخل کشور مغایرت دارد که نمی توان به آن 
اطمینان کرد؛ ممکن است که دو روز دیگر بخشنامه ای بیاید و 

سرمایه گذار نداند که چه کاری باید انجام دهد.
آزاد  منطقه  کار  اساس  از سرمایه گذاران،  دیگر  یکی  گفته  طبق 
برندهای  از  یک  کدام  اما  کنند،  صادرات  و  تولید  که  بود  این 
مطرح خارجی در این سال ها در منطقه آزاد دست به تولید زدند ؟ 
چرا سرمایه گذاران خارجی آمدند و نصفه کاره فعالیتشان را رها 
کردند ؟ مگر مسئوالن نمی گویند پوشاک وارد نشود و صرفا تولید 
صورت بگیرد ؟ ولی باید بپذیریم که تولید ایران وقتی در منطقه 
کیفیتش  یا  باشد،  پایین تر  قیمتش  باید  یا  می شود،  عرضه  آزاد 

باالتر باشد؛ اما این اتفاق نمی افتد.  
سایر  یا  و  کهریزک  تهران،  در  می گوید  سرمایه گذار  این 
شهرک های صنعتی کارخانه می زنم، مواد اولیه را به هر ترتیبی 
می آورم، ولی در نهایت می داند و مطمئن است که تولید می کند . 
اما اکنون خود منطقه آزاد برای سرمایه گذار حصاری شده است. 
شده  حصار  نیز  می دهد  پول  برایش  سرمایه گذار  که  اولیه  مواد 
تکنولوژی  چون  می شود  تولید  که  کاالیی  آنکه  جالب تر  است! 
سرمایه گذاری  نحو  عمال  این  و  برود  خارج  به  نمی تواند  ندارد، 
نتوانستیم  پوشاک  بخش  در  که  است  آن  ندارد.واقعیت  جذابیت 
منطقه  است  درست  برسیم.  ایران  غیر  بازاری  و  صادرات  به 
می کند.  خرید  ایرانی  مشتری  اما  نیست،  اصلی  سرزمین  آزاد، 
آن  خاطر  به  کند،  کار  توانست  سرمایه گذار  که  هم  سالی  چند 
بود که جلوی واردات را گرفته بودند، وگرنه اگر کاالی خارجی 
لحاظ  از  شاید  می زند.  لطمه  سرمایه گذار  به  قطعا  شود،  وارد 
قیمت پایین تر باشیم، اما کشور ما نوپا است و اگر اکنون شروع 
با  هم تراز  شاید  کیفیت  لحاظ  از  دیگر  سال  ده  کند،  رقابت  به 
است  بگیریم.بهتر  قرار  بنگالدش  و  چین  یا  ترکیه  فعلی  شرایط 
کرده  پیدا  تعامل  استان هایشان  با  آزاد  مناطق  سازمان های  که 
برای  را  راهی  و  مسیر  بتوانند  و  کنند  پیدا  قدرت  استان ها  در  و 
برنامه ریزی کرده  بتواند  تا سرمایه گذار  سرمایه گذار معرفی کنند 
و طرح را به موقع اجرایی نماید. سازمان های مناطق آزاد کمتر 
میزان  باب  از  سایت ها  در  آمار  زدن  و  عکس  انتشار  دنبال  به 
بولد می کنند خوب  را  افتتاحیه ها  اینکه  باشد؛  و...  سرمایه گذاری 

اعالم کنند  و  نشان دهند  را  اختتامیه  بیایند  اما کمی هم  است، 
و بگویند در کنار این ده کارخانه که باز شد، بیست کارخانه نیز 
بسته شد. بهتر است سازمان ها به دنبال نگه داشتن شرکت هایی 
باشد که در حال حاضر فعال هستند، تا این شرکت های توسعه 
دامان  اجتماعی  تامین  و  مالیاتی  مختلف  مشکالت  کنند.  پیدا 
بسیاری از شرکت های مستقر در مناطق را گرفته و آنها را بسته 

است . لذا سازمان منطقه آزاد باید قدرت واحد پیدا کند. 
اما در نهایت با سرمایه گذاری سخن گفتیم که از سال ۸۰ در یکی 
او، شروع کسب  گفته  است. طبق  فعالیت  به  مشغول  مناطق  از 
آوردن  با مغازه داری و  به منطقه ورود کردند،  و کار کسانی که 
جنس از دبی و چین بود؛ بعد از آن به واسطه اینکه در آن زمان 
آنها هم  داشته،  برای سرمایه گذار  مزایایی  و  بوده  آزادی  منطقه 
در  فعالیت  به  شروع  و  کردند  آغاز  مناطق  این  در  را  فعالیتشان 

حوزه مغازه داری و خرید و فروش اجناس کردند. 
واقع  در  و  کرده  کار  به  شروع  روند  این  با  نیز  سرمایه گذار  این 
و مشتریان  بین کسبه ها  کاال  تبادل  و  فروش  و  در بحث خرید 
در  و سرمایه گذاری  و ساز  وارد ساخت  و سپس  بوده  واردکننده 
بخش مجتمع سازی و مجتمع های تجاری و اقامتی و گردشگری 
آزاد  از مشکالت کنونی سرمایه گذاران در مناطق  او  شده است. 
آنها واقف  به  نیز  اینکه میزان موانع کم نیست و همه  از  گفت؛ 
هستند . به اعتقاد این سرمایه گذار، خیلی از سرمایه گذاران با این 
تا  مشکالت  این  متاسفانه  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  موانع 
حدی است که مزایای مناطق آزاد کم رنگ شده و حتی از دست 
مواجه  با چالش  را  این موضوع، سرمایه گذاران  متاسفانه  و  رفته 

کرده است. 
به هر حال در این سال ها سرمایه گذاران در مناطق آزاد ساخت 
و ساز کردند و مجتمع تجاری و مسکونی ساختند و حاال یکباره 
توسعه  برای  بروند.  و  کنند  تعطیل  را  مجتمع ها  این  نمی توانند 
مسئوالن  که  رویه  این  با  ولی  کرد،  کار  می شود  آزاد  مناطق 
کردن  محدود  و  گمرک ها  تعطیلی  گرفته اند ،  پیش  آزاد  مناطق 
کاالها و ممنوعیت ورود کاالی گروه چهار، طبیعتا مشکالتی به 
وجود آمده که لطماتش به بخش های مختلف مناطق وارد شده 
است. این سرمایه گذار گفت که اگر بنده مجتمع اقامتی ساختم، 
چشمم به بازار منطقه بوده تا از درآمد آن گردشگر جذب کنیم 
و میزبان مردم از سرزمین اصلی در فصول مختلف سال باشیم 
رفتیم  سویی  و  سمت  به  متاسفانه  اکنون  اما  بدهیم،  خدمات  و 
به دست هم  تعطیلی گمرک همه دست  و  ارز  کرونا،  بحث  که 
دادند تا سال بدی برای کاسبان مناطق آزاد رقم بخورد، خصوصا 
مشکل گمرک، ثبت سفارش، تعطیلی و ممنوعیت کاالی گروه 
راه همه سرمایه گذاران  است که سد  اینها مشکالتی  و...؛  چهار 
آزاد توسعه تجارت و  است.درست است که هدف اصلی مناطق 
صادرات است، اما از قبل مسیر را به سرمایه گذاران اشتباه نشان 
جلوی شان  را  آماده ای  سرمایه گذاری  بسته  اگر  اول  روز  دادند. 
وجود  یک  درجه  و  خبره  مشاور  زمان  آن  اگر  و  می گذاشتند 
داشت و برای سرمایه گذار شفاف سازی می کردند و مسیر روشن 
در  سرمایه گذاری  که  می گفتند  و  می نمود  مشخص  برایش  را 
را  اشتباه  مسیر  سرمایه گذار  طبیعتا  است،  موفق آمیز  جهت  این 
نمی پیمود  .طبق گفته این فعال اقتصادی، موانع و مشکالت زیاد 
کشوری  بعضا  و  نیست  داخلی  مشکالت  این  تمامی  اما  است، 
این  به  شود،  به روز  و  کند  پیدا  توسعه  بخواهد  اگر  جایی  است . 
به  را عوض کنند.  نیست که یک شبه مسیر سرمایه گذار  شکل 
دارد، چون  وجود  قسمت یک مشکالتی خاص  هر  در  حال  هر 
زیرساخت درستی نیست. سرمایه گذار دلش می خواهد تولید کند، 
ولی زیرساخت ندارد.در نهایت باید تاکید داشت که در مناطق آزاد 
باید به مدیرعامل اختیار تام بدهند و بخشنامه های غیرکارشناسی 
شده را سرازیر منطقه آزاد نکنند. در عین حال قوانین و مقررات 
مناطق آزاد را به درستی اجرا کنند؛ آیتم ها و مزیت های مناطق 
آزاد را به درستی برای سرمایه گذار شفاف سازی کنند و در اختیار 
سرمایه گذار بگذارند تا سرمایه گذار دغدغه این مباحث را نداشته 
کند،  وارد  خارج  از  تولید  برای  کاالیی  می خواهد  اگر  که  باشد 
نباید وجود  این دغدغه ها  نه؟!  یا  از گمرک مرخص می شود  آیا 
داشته باشد. باید بسته سرمایه گذاری آماده باشد تا با خیال راحت 
این  ایجاد  از  ما  که هدف  کرد  یادآوری  باید  کند.  را شروع  کار 
اما  است،  اداری  بروکراسی  و  جاری  قوانین  از  شر  دفع  مناطق، 
و  دست  قوانین  صرفا  برآمد،  سرمایه گذاران  گفته های  از  آنچه 
زیاد و در  از سرمایه گذار، مشکالت و موانع  پاگیر، عدم حمایت 
اقتصادی در  فعالیت  از  نارضایتی و پشیمانی سرمایه گذار  نهایت 

مناطق آزاد است.

شفاف سازی و احصاء موانع سرمایه گذاری در مناطق
سال ها پیش بود که همه به دنبال ایجاد مناطق آزاد بودند، اما امروز 
کشورها  تمام  آزاد،  اقتصاد  و  جهانی  تجارت  سازمان  گسترش  با 
به  تبدیل  را  خود  جغرافیای  از  بزرگی  بخش  که  می کنند  تالش 
در  تناقضات  و  تحریم  به  مربوط  اما مشکالت  کنند؛  آزاد  مناطق 
تصمیم گیری های مربوط به سازمان و سرزمین اصلی، کشورمان را 
از جهت پیشرفت در توسعه مناطق آزاد عقب انداخته است. ایجاد 
بستر در تسریع روند صادرات و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری 
باید همچنان مورد اهمیت مسئوالن قرار گیرد، دلیل ایجاد منطقه 
آزاد نیز همین است؛ در واقع یک سرزمین امکانات خود را به دور از 
بروکراسی های معمول در اختیار تولید قرار داده و آن را با استفاده 
از نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر صادر می کند.ایجاد پایداری 
نیرو و صادرات و تراز مثبت بازرگانی و تجاری در منطقه آزاد، از 
آن  حواشی  و  مناطق  در  که  مردمی  تا  است  مناطق  این  اهداف 
زندگی می کنند، به آینده دلگرم شوند. در حقیقت این مناطق باید 
تالش کنند مواد اولیه و ماشین آالت وارد کنند و کاالی ساخته شده 
را به فروش برسانند تا شاهد تراز مثبت تجاری باشند.البته باید تاکید 
داشت که سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد عمدتا 
با شخص و تفکرات مدیران عامل مشکلی ندارند، اما انتخاب های 
سازمان ها  چارت  شکل گیری  در  مشکالتی  موجب  نادرست 
مدیریتی،  ثبات  عدم  و  غیرمتخصص  نیروهای  وجود  است.  شده 
گالیه های اصلی سرمایه گذاران مناطق آزاد است. ضمن اینکه عدم 
تفویض اختیارات به سازمان و مدیران موجب بستن دست و پای 
برای تصمیم گیری های حمایتگرانه در جهت جلب  مدیران عامل 
سرمایه گذار شده است و در نهایت مشکالت بومی و بافت سنتی، 
گهگاهی موانع و مشکالتی را سر راه سرمایه گذاران قرار می دهد. 
در جهت  مربوطه  موانع، مسئولین  این  با شفاف شدن  است  امید 
مرتفع کردن این مشکالت گام بردارند و شرایط سرمایه گذاری در 
کشور خصوصا مناطق آزاد را بهبود بخشند و موجبات توسعه کشور 

را فراهم کنند. 

گزارش: 
ملیحه اسناوندی
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اخبار مناطق آزاد

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه 
در  کرونا  ویروس  پاندمی  با  گفت:  اروند  آزاد 
بیماری  شیوع  با  همچنین  و  جهان  سراسر 
کووید19 در کشورمان خصوصا اروند، سازمان 
منطقه آزاد اروند به منظور رصد و رفع عوارض 
اجتماعی ناشی از کرونا، با همکاری بهزیستی، 
علوم  دانشگاه  آبادان،  پرستاری  نظام  سازمان 
پزشکی آبادان و مجموعه ای مدیران اجتماعی 
و فرهنگی در سازمان منطقه آزاد اروند، اقدام به 
تشکیل کارگروه رصد و رفع عوارض اجتماعی 
ناشی از بیماری کرونا نموده که تاکنون اقدامات 
نسبتا مثبتی را در این راستا در کارگروه مزبور 

صورت پذیرفته است.
این  مصوبات  یکی  کرد:  اظهار  ادیبی  پیمان 
رایگان  مشاوره  گروه  یک  تشکیل  کارگروه، 
منطقه  خبره  روانشناسان  و  کارشناسان  توسط 
بوده است که به صورت داوطلبانه آمادگی خود 
منظور  به  کارگروه  این  در  همکاری  جهت  را 
به هر  افرادی که  به  رایگان  ارائه مشاوره های 
اعالم  دیده اند،  آسیب  کرونا  بیماری  از  نحو 
کرده اند که با پیوستن به این کارگروه، خدمات 
شایان و ارزنده ای را به مردم منطقه ارائه داده 
و در جهت خدمت به مردم شریف منطقه آزاد 

اروند، سازمان را همراهی می نمایند. 
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات این کارگروه، 
هر  ازای  به  تومان  هزار  یکصد  مبلغ  پرداخت 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  افراد  از  نفر 
ازجمله کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی 
و  مینوشهر  خرمشهر،  آبادان،  شهرستان های 
صورت  به  مبالغ  این  که  است  بوده  اروندکنار 
کامل به حساب سرپرستان خانوار واریز گردیده 

است؛ که عبارتند از: 
میلیون  نوزده  و  پانصد  و  میلیارد  پنج  مبلغ   -
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  حساب  به  ریال 
و  ششصد  و  میلیارد  شش  مبلغ  خرمشهر؛ 
بیست و چهار میلیون ریال به حساب بهزیستی 
خرمشهر در حوزه اجتماعی؛ مبلغ سه میلیارد و 
چهارصد و هشت میلیون ریال به حساب بهزیستی 
خرمشهر در حوزه توانبخشی، که در مجموع مبلغ 
پانزده میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون ریال 
کمک های پرداختی به کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و بهزیستی خرمشهر بوده است.
و  هفتاد  و  هشتصد  و  میلیارد  هفت  مبلغ   -
امداد  کمیته  حساب  به  ریال  میلیون  هفت 
میلیارد  دوازده  مبلغ  آبادان؛  خمینی)ره(  امام 
به  ریال  میلیون  چهار  و  شصت  و  چهارصد  و 
حساب بهزیستی آبادان در حوزه اجتماعی؛ مبلغ 
حساب  به  ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  دو 
در  که  توابخشی،  حوزه  در  آبادان  بهزیستی 
و  نهصد  و  میلیارد  دو  و  بیست  مبلغ  مجموع 
چهل و یک میلیون ریال کمک های پرداختی 
بهزیستی  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  به 
آبادان بوده است.- و مبلغ سه میلیارد و شصت 
و چهار میلیون ریال به شهر اروندکنار اختصاص 
مصوبه  با  داد: همچنین  ادامه  است.ادبی  یافته 
زندانیان  از  حمایت  انجمن  به  کارگروه،  این 
خرمشهر و آبادان و تعدادی از خیریه هایی که 
نیز  داشتند  فعالیت  ایتام  سرپرستی  حوزه  در 
مبالغی به ازای هر نفر یک میلیون ریال واریز 

شده است. 
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه 
آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه بیماری کرونا، سبک متفاوتی را در زندگی 
مردم به وجود آورده و موجب بروز افسردگی ها ، 
جامعه  در  روانشناختی  و مشکالت  اضطراب ها  
به همین سبب کارگروه تخصصی  شده است؛ 
این  در  که  کرد ه ایم  راه اندازی  را  روانشناختی 
کارگروه سعی بر آن است که در آینده نزدیک 
روانی،  مشکالت  قبیل  از  مردم  مشکالت  به 
ناشی  که  و...  اضطراب  افسردگی،  مشکالت 
بتواند  و  شود  پرداخته  است،  کرونا  ویروس  از 
مشکالت  و  موضوعات  این  رفع  در  را  مردم 
از  پس  ان شااهلل  تا  رساند،  یاری  روانشناختی 
بر  بیماری، مردمان منطقه عالوه  اتمام دوران 
روحی  سالمت  و  شادابی  جسمانی،  سالمتی 

خود را نیز به دست آورند.

در ادامه نهضت جهش تولید در سرزمین فتح صورت پذیرفت:

افتتاح اولین خط تولید ماسک طبی در منطقه آزاد اروند 

با عنایت به اینکه سال99 از سوی مقام معظم 
رهبری به نام »جهش تولید« نامگذاری شده 
ازجمله  مشکالت  برخی  دلیل  به  اما  است، 
تحریم های همه جانبه بین المللی، نوسانات نرخ 
ارز و کاهش ارزش پول ملی و... شاهد چالش ها 
و مصائب عدیده ای در بخش تولید و به تبع آن 
در کالن اقتصاد کشور هستیم. اما در این میان، 
مناطق آزاد باالخص منطقه آزاد اروند به عنوان 
مسائل  وجود  با  مناطق،  از صنعتی ترین  یکی 
و موانع گوناگونی که در کشور به وجود آمده 
است، به راستی و درستی شعار امسال را محقق 
و  افتتاح  و هفتگی  منظم  به صورت  و  نموده 
تولیدی- مختلف  واحد های  از  بهره برداری 
صنعتی در این منطقه را به نظاره نشسته ایم. 

تشکیل  با  جاری  سال  ابتدای  در 
کمیته های  ویژه،  تخصصی  کارگروه های 
طور  همین  و  پروژه ای  کمیته های  پیگیری، 
اتاق های  همکاری  با  تخصصی  میزهای 
انجمن های  اصناف،  اتاق های  بازرگانی، 
بخش  سرمایه گذاران  و  خصوصی  بخش 
که  اروند  آزاد  منطقه  در  مستقر  خصوصی 
معاونین  و  مدیران  راهبری  و  هدایت  با 
سوم  از  است،  گرفته  صورت  سازمان 
که  جاری  سال  مهرماه  پنجم  تا  خردادماه 
و شکست حصر  خرمشهر  آزادسازی  سالروز 
آبادان است، 12واحد تولیدی در این منطقه 
هفته  طی  که  رسید  خواهد  بهره برداری  به 
گذشته شاهد افتتاح نهمین پروژه از »نهضت 
جهش تولید در سرزمین فتح« در قالب اولین 
راستای  در  طبی  سه الیه  ماسک  تولید  خط 
مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه آزاد 
رئیس  با حضور  مراسم  این  که  بودیم  اروند 
هیات مدیره و مدیرعامل، مدیران و معاونین 
و  محلی  مقامات  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 

اصحاب رسانه برگزار گردید.
همچنین، بنا بر اظهارات معاون سرمایه گذاری 
و کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، 
منطقه  این  در  تولید  جهش  اینکه  سبب  به 
سرعت بگیرد، با تمهیداتی که اندیشیده شده 
است، با کمترین تشریفات گمرکی، مواد اولیه، 
واحدهای  واسطه ای  قطعات  و  ماشین آالت 
مجوزهای  می شود؛  ترخیص  تولیدی-صنعتی 
۳ساله  سرمایه گذاران،  برای  اقتصادی  فعالیت 
و ۵ساله صادر می گردد که واحدهای صنعتی 
کمتر درگیر بروکراسی های اداری شوند و همین 
سرمایه گذاری  توسعه  شرکت  طریق  از  طور 
و  داخلی  منابع  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
همچنین کمک های فنی و اعتباری استان و 
به  نقدینگی  تامین  جهت  در  ملی،  تبصره 1۸ 
در  سرمایه  هم  تا  شده  کمک  تولیدکنندگان 
گردش و هم سرمایه ثابت واحدهای تولیدی 
آموزش  با  آنکه   نشوند.ضمن  مشکل  دچار 
واحدهای تولیدی  مستقر در منطقه، آنان را به 
طرف بازار سرمایه سوق می دهند تا از طریق 
ورود به بازار سرمایه بتوانند بخش اعظمی  از 
تامین سرمایه برای توسعه شان را فراهم نمایند 
و هم بتوانند با ارزش واقعی شرکت  های خود، 
اعتبار و اعتماد عمومی کسب کرده و همچنین 
قادر باشند به راحتی از تسهیالت بانکی و سایر 
ابزارهای تامین مالی برای توسعه  استفاده نموده 
و همین طور در جهت به روزرسانی ماشین آالت 

و تکنولوژی شان اقدام کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  فوق الذکر،  موارد  کنار  در 
هم  زیرساخت ها،  توسعه  درخصوص  اروند 
طور  همین  و  نرم افزاری  هم  و  سخت افزاری 

پشتیبان  نوآوری،  و  فناوری  توسعه  بحث 
واحدهای تولیدی در منطقه می باشد و از صنایع 
به  صادرات گرا  صنایع  و  دانش بنیان  پیشران، 

طور کامل حمایت به عمل می آورد.
آزاد  منطقه  تولیدی  واحدهای  تولیدات  مسلما 
متبوع  منطقه  نیازهای  تامین  بر  اروند، عالوه 
خواهد  قادر  اصلی،  سرزمین  همچنین  و  خود 
به کشورهای منطقه خصوصا  با صادرات  بود 
همسایگان، ارزآوری چشمگیری را برای کشور 
اهداف  از  یکی  موضوع  این  که  باشد؛  داشته 
این  مقام  عالی ترین  زمانی  اسماعیل  اصلی 
مجموعه  مدیران  و  معاونین  سایر  و  سازمان 

است.
واال،  هدف  این  به  دستیابی  برای  بی تردید 
تالش و ممارست مجموعه سازمان منطقه آزاد 
اروند و همچنین سایر مناطق آزاد به تنهایی 
کافی نبوده و لزوم توجه، همکاری و هم افزایی 
کلیه دستگاه ها در سطح کشور را طلب می کند. 
کشورمان  اقتصاد  که  کنونی  شرایط  در 
به  دست  روزافزون  بحران های  و  تنگنا  با 
به  ویژه  عنایت  ضرورت  است،  گریبان 
به  روزهایی  چنین  در  حتی  که  آزاد  مناطق 
ایران  تعالی  جهت  در  سختگی ناپذیر  شکل 
اسالمی در تالش بوده و به تولید و صادرات 
خودنمایی  پیش  از  بیش  می دهند،  ادامه 
سرزمین  در  امر  متولیان  چنانچه  می کند. 
مناطق  توانمندی های  و  به ظرفیت ها  اصلی 
اطمینان کرده و در  آنان  به  و  برده  آزاد پی 
نمایند،  همراهی  را  آنها  سخت  مسیر  این 
با  و  سهل تر  کنونی  شرایط  از  گذر  بی شک 
تبعات کمتری برای کشورمان همراه خواهد 
قبل  سال  چندین  را  تجربه  این  چراکه  بود؛ 
آن هم در دوران ۸سال دفاع مقدس کسب 
از  خالی  مردمان  که  روزگاری  در  کرده ایم؛ 
خرمشهر  آبادان  در  جنگی  سالح  هرگونه 
مسلح  دندان  بن  تا  دشمن  با  کنونی(  )اروند 
مبارزه کرده و حماسه و افتخاری تا ابد را در 
نیز مجددا  امروز  و  یادگار گذاشتند  به  تاریخ 
به یارای کشور در مقابله با جنگی دیگر که 
همانا جنگ اقتصادی است، آمده اند. بنابراین 
در جنگ امروز نباید این سربازان خط مقدم 

را تنها بگذاریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
ضرورت هدفگذاری تولیدکنندگان 
اروند بر روی بازارهای بین المللی 

منطقه
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد اروند در آیین افتتاحیه خط تولید 
پاک  ماسک طبی سه الیه در شرکت لطیف 
بر مصرف  تولید کنندگان عالوه  گفت:  اروند 
نیز  را  منطقه  بین المللی  بزرگ  بازار  داخلی، 

هدف قرار دهند .
پروژه  نهمین  افتتاح  در  زمانی  اسماعیل 
در  تولید  جهش  »نهضت  صنعتی  تولیدی 
بازار  ظرفیت  به  اشاره  با  فتح«  سرزمین 
مواد  صادرات  جهت  همسایه  کشورهای 
کرد:  تصریح  شوینده  و  بهداشتی  طبی، 
عالوه  بخش  این  در  سرمایه گذاری  توسعه 
آبادان  شهرهای  مردم  برای  سودآوری،  بر 
و  مطمئن  اشتغال  گسترش  نیز  خرمشهر  و 

پایداری را به دنبال خواهد داشت .
اخیر  ایام  در  که  صنایعی  اینکه  بیان  با  وی 
افتتاح شده اند بیشتر صنایع پایین دستی هستند، 
صنعت،  چرخه  در  ما  هدف  کرد:  خاطرنشان 

تولید نهایی است که فعالیت همه این واحدها، 
تولید نهایی محصوالت می باشد .

اروند  آزاد  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
اظهار داشت: در حال حاضر برخی مواد اولیه 
وارد  بیرون  از  منطقه،  صنایع  در  تولید  جهت 
بتوانیم  زودی  به  هستیم  امیدوار  که  می شود 
منطقه  در  را  کارخانجات  و  صنایع  اولیه  مواد 
تولید کرده و واحدهای باال دستی و میانی در 
صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز به سرعت دایر 

و وارد فاز تولید شوند.
زمانی با تاکید بر اینکه به واسطه ظهور ویروس 
کرونا، بخشی به نام صنعت کرونایی در تولیدات 
تعریف شده است، افزود: شاید این صنعت قبال 
هم وجود داشت، اما محدود به موارد مصرف 
بزرگی  چندان  بازار  که  می شد  ویژه  و  خاص 
هم نداشتند؛ لیکن امروز صنایع تولیدکننده مواد 
بهداشتی و کرونایی مصرفشان بسیار باال رفته 

است.
این  بودن  پرمصرف  به  توجه  با  گفت:  وی 
محصوالت ، تقاضا دارم تولیدکنندگان در این 
صنعت فقط به بازار داخل نظر نداشته باشند، 

چراکه بازار منطقه، بازار بزرگی است.
اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  عراق  جنوبی  مناطق  استانداران  سفر  به 
اذعان  اروند،  آزاد  هفته های گذشته به منطقه 
استانداران  کاری،  نشست های  این  در  نمود: 
این  خرید  باالی  تقاضای  عراق  کشور 

محصوالت را داشتند.
زمانی افزود: ازجمله محصوالتی که در این سفرها 
مورد درخواست قرار گرفت، اکسیژن بود که اگر 
تولید آن را در منطقه توسعه دهیم، بازار صادراتش 
تولیدات  گفت:  ادامه  در  است.وی  فراهم  بسیار 
نمودیم،  افتتاح  را  فاز جدیدش  مجموعه ای که 
ایام  در  مردم  نیازهای  تامین  راستای  در  کامال 
شیوع بیماری کرونا بوده و توانسته است در همین 
واحد کوچک تولیدی، ۳۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
کند که یک نوید خوب برای این نوع از صنایع 
به شمار می آید.زمانی افزود: مسئولین منطقه باید 
سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری و حضور 

در بخش صنایع بهداشتی کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
پیش بینی  بر اساس  داشت:  اظهار  اروند  آزاد 
تا  کرونا  کشور،  درمان  و  بهداشت  سیستم 
مدت ها با مردم زندگی خواهد کرد و جامعه به 
این محصوالت نیاز شدید دارد؛ از همین روی 
باید اینگونه صنایع را توسعه و تولیدات شان را 

افزایش دهیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 
و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:
صادرات پکیج های بهداشتی تولید 

اروند به سایر کشورها با هدف 
ارزآوری

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
افتتاحیه  آیین  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
نهمین پروژه از نهضت جهش تولید در سرزمین 
فتح در قالب اولین خط تولید ماسک سه الیه 
طبی در منطقه آزاد اروند، ضمن تبریک سالروز 
حمایت از صنایع کوچک، به فعالین این عرصه 
و قدردانی از حضور مدیرعامل، معاون فرهنگی، 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  اجتماعی 
و همچنین دیگر مسئولین محلی، گفت: یکی 
صنعتی  شهرک  در  کوچک  صنایع  از  دیگر 

آبادان به بهره برداری رسید.
در  ماسک  تولید  با  افزود:  موسوی  سیدعلی 

بهداشتی  پکیج  تولید  می رود  انتظار  اروند، 
حتی  و  کشور  استان،  منطقه،  نیاز  مورد 
شرکت  چراکه  شود؛  تکمیل  همسایگان مان 
لطیف پاک اروند پیش از این مواد ضدعفونی 
تولید  را  شوینده  مواد  و  سطوح  دست،  کننده 
می کرد و با راه اندازی این خط تولیدی، پکیج 

بهداشتی کامل خواهد شد.
داخلی  نیاز  تامین  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
منطقه و رفع محدودیت های صادراتی به سایر 
کشورها، شاهد صادرات این پکیج ها با هدف 

ارزآوری برای اروند باشیم .
موسوی با اشاره به حضور مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
سایر مسئولین کشوری و محلی در هفته دولت 
پروژه  چهار  داد:  ادامه  اروند،  آزاد  منطقه  در 
شش  ارزش  به  خدماتی  و  تجاری  صنعتی ، 
هزار و پانصد میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای 
۳2۰نفر را در آن هفته به بهره برداری خواهیم 

رساند.
اصحاب  خبرنگاران،  از  قدردانی  ضمن  وی 
و  مدیریت  همچنین  سیما  و  صدا  رسانه، 
همکاران حوزه روابط عمومی و امور بین الملل 
به  پوشش  دلیل  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
هنگام افتتاحیه های پروژه های نهضت جهش 
در  گذشته  ماه  سه  در  فتح  سرزمین  در  تولید 
بیماری  شیوع  و  هوایی  و  آب  سخت  شرایط 
این  انتشار  خرسندیم  کرد:  خاطرنشان  کرونا، 
اخبار، نمایش اقتدار و تحقق شعار جهش تولید 
توسط مقام معظم رهبری در منطقه تا پایان 

این نهضت را به دنبال خواهد داشت .
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
آبادان  شهرستان های  مردم  نمایندگان  از 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  خرمشهر  و 
صمت  ادارات  بازرگانی،  اتاق های  تشکل ها، 
این مسیر، همراه  اتاق های اصناف که در  و 

بوده اند، قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت لطیف پاک اروند:
آغاز تولید ماسک در راستای مقابله با 

کرونا در منطقه آزاد اروند
آغاز  از  اروند  پاک  لطیف  شرکت  مدیرعامل 
تولید 9۰هزار ماسک سه الیه به صورت روزانه 
در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  راستای  در 

منطقه آزاد اروند خبر داد.
تولید  خط  اولین  افتتاحیه  آیین  در  مطوری 
از  پروژه  نهمین  اروند،  آزاد  منطقه  در  ماسک 
فتح، ضمن  در سرزمین  تولید  نهضت جهش 
قدردانی از حمایت و حضور مدیرعامل، معاونین 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیش  شرکت  این 
هر  دستشویی  و  ظرفشویی  مایع  تولید  به 
کننده  سفید  مایع  ظرفیت 1۵۰۰تن،  به  کدام 
بهداشتی  سرویس های  اسید  ۷۰۰تن،  البسه 
و  ۶2۸تن  شیشه شوی  محلول  1۵۰۰تن، 
افزود:  داشت .وی  اشتغال  1۳۰تن  پت  بطری 
همچنین شرکت لطیف پاک اروند در سال 9۸ 
مجوزات صنعتی مایع لباسشویی، مشکین شوی 
است.مطوری  کرده  اخذ  نیز  را  رنگین شوی  و 
به کشور، خط  بیماری  این  ورود  با  داد:  ادامه 
تولید محلول ضدعفونی دست و سطوح نیز به 
بهره برداری رسید و در حال حاضر خط تولید 
ماسک سه الیه طبی نیز افتتاح گردیده تا این 

پکیج بهداشتی تکمیل شود.
پایان  اروند در  پاک  مدیرعامل شرکت لطیف 
با اشاره به کمک های سازمان غذا و دارو، در 
بتوانیم  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  راستا  این 
همچون  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با 

گذشته، به تولید بیشتر دست پیدا کنیم .

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند از روند تولید در سه واحد تولیدی 

صنعتی
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نهمین  افتتاح  آیین  از  پس  اروند  آزاد  منطقه 
تولید  جهش  »نهضت  صنعتی  تولیدی  پروژه 
از روند تولید در سه واحد  در سرزمین فتح«، 
صنعتی  شهرک  در  مستقر  صنعتی  تولیدی 
با  زمانی  آورد.اسماعیل  عمل  به  بازدید  آبادان 
حضور معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و 
کارها، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند و با همراهی جمعی از 
مدیران منطقه، از بخش های مختلف سه شرکت 
»زمزم«، تولیدکننده نوشیدنی های گازدار، شرکت 
»الکتریک پارس اروند« تولیدکننده پروژکتور، فیوز 
و المپ و همچنین شرکت »لوتوس« تولیدکننده 

کابینت های روشویی، بازدید نمود.
گفتنی است، تولیدات این شرکت ها در دستیابی 
منطقه آزاد اروند به جهش تولید در سال جاری، 

نقش مهمی ایفا می کند.

اروند

تشکیل کارگروه رصد و 
رفع عوارض اجتماعی ناشی 

از بیماری کرونا در اروند

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار داشت:



اخبار منطقه آزاد قشم

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی
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مدیرعامل  و  مدیرعامل  هیات  رئیس  نشست 
عمومی  دادستان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و انقالب استان هرمزگان و دادستان عمومی 
و  بررسی  هدف  با  قشم  شهرستان  انقالب  و 
تسریع در حل برخی پرونده ها در قشم برگزار 

شد.
روند  از  گزارشی  جلسه،  این  ابتدای  در 
شکل گیری و مراحل طی شده در پرونده گلدن 
سیتی ارائه شد و در ادامه دادستان عمومی و 
در  را  دستوراتی  نیز  هرمزگان  استان  انقالب 
جهت تسریع فرآیند تعیین تکلیف این پرونده 

صادر کرد.
نمایندگان  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود  خریداران 
و  مدیره  هیات  رئیس  از  و  کردند  مطرح  را 
خواستار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همراهی و همکاری برای حل سریع تر مشکل 

این پرونده شدند.
مدیرعامل  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
این  اینکه  بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
در  متعددی  جلسات  برگزاری  با  سازمان 
گذشته، همراهی کافی با خریداران برای حل 

تمام  گفت:   است،  داشته  آمده  پیش  مسائل 
تالش های صورت گرفته در راستای به سامان 
پروژه است.شرایط ساخت و ساز  این  رسیدن 
ساحل  در  بانوان  پالژ  احداث  روند  تسریع  و 
پروژه هایی  دیگر  از  نیز  قشم  جزیره  جنوبی 
بود که دادستان عمومی و انقالب استان مورد 

بررسی قرار داد.
استان  انقالب  و  عمومی  دادستان  انتها،  در 

از  جلوگیری  برای  را  پیشنهاداتی  هرمزگان 
طوالنی شدن روند قضایی این پرونده و جلب 
نظر طرفین مطرح و تاکید کرد که اجرای این 
سازمان  و  خریداران  زیان  مانع  پیشنهادات 

منطقه آزاد قشم خواهد شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  همچنین، 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گزارشی 
گسترده  تخلفات  مستندات  بررسی  پیرامون 

ملی  طبیعی  میراث  تخریب  و  واگذاری  در 
غار  ژئوسایت  و  قشم  ژئوپارک  محدوده  در 
ویژه  دستور  خواستار  و  کرد  ارائه  نمکدان 
هرمزگان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
گزارشی  گردید.ارائه  طرح ها  این  توقف  برای 
و  ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان  عملکرد  از 
دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم در 
جاری،  سال  نخست  چهارماهه  و  سال 1398 
منطقه  سازمان  ویژه  جلسه  از  دیگری  بخش 
و  سازمان  این  مدیرعامل  با حضور  قشم  آزاد 
هرمزگان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

بود.
مدیره  هیات  رئیس  نشست،  این  پایان  در 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
دادستان عمومی و انقالب استان هرمزگان، 
دادستان  قشم،  شهرستان  دادگستری  رئیس 
همراه  به  شهرستان  این  انقالب  و  عمومی 
منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  از  جمعی 
نمکدان  غار  ژئوسایت  محدوده  از  قشم  آزاد 
مزارع  گرفته  صورت  سازهای  و  ساخت  و 
بازدیدی  ژئوسایت  این  حریم  در  میگو 

میدانی به عمل آوردند.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با دادستان هرمزگان مطرح شد:

ضرورت تسریع در فرآیند تعیین تکلیف پرونده های سرمایه گذاری قشم

پانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه 
با  پساکرونا(  اقدامات  )هماهنگی  قشم  آزاد 
حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان، مدیران 

این سازمان و شرکت های تابعه برگزار شد.
مطابق  گفت:  جلسه  این  در  مومنی  حمیدرضا 
برنامه ریزی صورت گرفته، حوزه شیالت و پرورش 
از مهم ترین  به ویژه پرورش میگو، یکی  آبزیان 
اولویت های اقتصادی این منطقه است و تسریع، 
تسهیل و کاهش بروکراسی در فرآیند سرمایه گذاری 

در حوزه پرورش میگو و شیالت ضرورت دارد.
وی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران ادامه داد: سازمان منطقه آزاد 
قشم در چارچوب قوانین موجود با استفاده از 
تمام ظرفیت ها و امکانات خود، از فعالیت های 
البته  این حوزه ها حمایت می کند؛  در  تولیدی 
حوزه  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  تمام 
در  خود  تعهدات  هستند  موظف  نیز  شیالت 

زمان پیش بینی اجرایی کنند.
آزاد قشم  منطقه  مدیره سازمان  هیات  رئیس 
از  خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در 
با  کشاورزی  و  شیالت  ویژه  کمیته  تشکیل 
مرتبط  مدیران  و  معاونین  از  تعدادی  حضور 
عمرانی،  مختلف  بخش های  در  حوزه  این  با 
و  امالک  حقوقی،  ژئوپارک،  اقتصادی، 

مستغالت و… خبر داد.

به گفته مومنی، صادرات محصوالت شیالتی 
به ویژه میگوی تولید شده در منطقه آزاد قشم 
باید از مبادی رسمی و گمرک سازمان منطقه 

آزاد قشم صورت بگیرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
تولید و پس  از  سرمایه گذاری در مراحل قبل 
تکمیل  با هدف  تولید محصوالت شیالتی  از 

از  این محصوالت، یکی  افزوده  ارزش  چرخه 
به  برای دستیابی  موضوعات مهمی است که 

آن باید با یک برنامه دقیق پیش رفت.
جلسه،  این  ابتدای  در  گزارش،  این  براساس 
مدیریت  توسعه  معاون  سعادتفر  عابدین 
پیرامون  را  مطالبی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
پیشنهادات مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

و  رفت  برون  برای  برنامه ریزی  راستای  در 
ویروس  شیوع  از  ناشی  منفی  اثرات  کاهش 

کرونا در مناطق آزاد کشور ارائه کرد.
مرتضی  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
شیخ زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
ارائه  به  گزارشی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
گزارشی درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در جزیره قشم و اقدامات صورت گرفته 
از سوی این سازمان درخصوص پیشگیری از 

شیوع بیشتر این بیماری در جزیره پرداخت.
در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه شورای 
برنامه ریزی منطقه آزاد قشم، منصور آزاد مدیر 
به گزارشی  این سازمان،  شیالت و کشاورزی 
در  اولویت دار  برنامه های  درباره  تفصیلی 
حوزه های پرورش آبزیان، شیالت، کشاورزی و 
دامپروری در قشم ارائه کرد و توسعه واحدهای 
پرورش آبزیان به ویژه میگو در سطح جزیره را 
در راستای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
با نگاهی صادرات محور و در جهت ایجاد توسعه 

متوازن و پایدار در تمامی نقاط جزیره دانست.
در پایان این جلسه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
منطقه آزاد قشم از شهروز آبراری مدیرعامل شرکت 
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 
به سبب موفقیت این مجموعه برای اخذ گواهینامه 
آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور قدردانی نمود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

لزوم برنامه ریزی در جهت ایجاد زنجیره تولید محصوالت شیالتی در قشم

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد قشم مطرح نمود:

 بهره مندی از ظرفیت های قشم 
جهت برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین المللی

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بر ضرورت 
برنامه ریزی برای استفاده هدفمند از امکانات موجود 
و ظرفیت های طبیعی جزیره در جهت برگزاری 

مسابقات ورزشی ملی و بین المللی تاکید کرد.
مسعود سلطانی فر، ساماندهی فعالیت های ورزشی 
برای احیاء توانمندی های ورزشکاران جزیره قشم 
در رده های مختلف سنی به ویژه رده های پایه، 
را از مهم ترین ماموریت ها و اولویت های سازمان 
منطقه آزاد قشم در حوزه ورزش و جوانان دانست.

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه، برگزاری اردوهای 
ویژه  به  ورزشی  مختلف  رشته های  در  ملی  تیم 
را نشان دهنده موقعیت  آبی در قشم  ورزش های 
و جایگاه ویژه این منطقه در حوزه ورزش دانست 
از  به یکی  این جزیره می تواند  و اعالم کرد که 
قطب های اصلی ورزش های آبی و دریایی کشور 

تبدیل شود.
به مزیت های متعدد  اشاره  با  حمیدرضا مومنی 
اردوها  برگزاری  برای  قشم  جزیره  در  موجود 
ظرفیت های  توسعه  گفت:  ورزشی  مسابقات  و 
و  قهرمانی  ورزش  به  نگاهی  نیم  با  ورزش 
ورزشی  گردشگران  حضور  برای  زمینه سازی 
داخلی و خارجی، از مهم ترین اهداف منطقه آزاد 

قشم در حوزه ورزش است.
هیات های  ساماندهی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  کشف  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  ورزشی 
طبق  جزیره  در  ورزشی  استعدادهای  جذب 
برنامه ریزی در حال انجام است، تصریح کرد: 
با ساماندهی هیات های ورزشی در این منطقه 
آزاد، شاهد تحولی اساسی در رشته های مختلف 

منطقه ای،  رقابت های  عرصه  در  ورزشی 
کشوری و حتی بین المللی خواهیم بود.

منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
قشم،  آزاد  منطقه  حمایت های  با  قشم،  آزاد 
اقدامات خوبی در راستای گسترش همه جانبه 
گرفته  صورت  جزیره  نقاط  تمامی  در  ورزش 
و شاهد یکپارچگی و هم افزایی بین مجموعه 

نگاه  از  گرفته  نشات  که  هستیم  ورزشکاران 
مثبت دولت به این مقوله است.

بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  مومنی 
ورزش های هوایی و دریایی، برای تسهیل در 
تفریحات جوانان و ایمن کردن فضای رانندگی 
با  ناز  جزایر  در  محلی  آنان،  موتورسواری  و 
هدف ایجاد دهکده ورزشی طراحی شده است.
وی تصریح نمود: در راستای اجرای تفاهم نامه 
میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان منطقه 
آزاد قشم و تفویض اختیارات صورت گرفته در 
این زمینه، شاهد ساماندهی و تیم سازی موفق 
هیات های ورزشی در این منطقه هستیم که نتایج 

آن در آینده ای نزدیک خود را نشان خواهد داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
رویدادهای  برپایی  گفت:  پایان  در  قشم  آزاد 
ورزشی با استفاده از امکانات موجود و جاذبه های 
طبیعی خدادادی موجود در جزیره قشم، یکی از 
برنامه های منطقه آزاد قشم برای مهیا ساختن 

فضای مناسب جهت جذب گردشگر است.
گفتنی است، در این نشست، مرتضی شیخ زاده 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
از  گزارشی  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
اقدامات منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف 

ورزش جزیره ارائه داد.

دوشنبه 27 مرداد ماه 1399 - 17 آگوست 2020 - شماره  93 8

افزایش ۶۷درصدی 
ظرفیت ذخیره سازی آب 

شهری قشم

در بازدید حمیدرضا مومنی از پروژه های مخازن 
آب شهری قشم مطرح شد:

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: با اجرای دو مخزن آب 
آب  ذخیره سازی  ظرفیت  مترمکعبی،  10هزار 

شهر قشم 67درصد افزایش می یابد.
ساخت دو مخزن 10هزار مترمکعبی ذخیره سازی 
بالغ بر 187میلیارد ریال  اعتباری  با  آب شهری 
که توسط شرکت آب و برق و تاسیسات قشم 
با هدف ارتقاء ظرفیت ذخیره سازی آب شهری در 
بازدید حمیدرضا مومنی  اجراست، موضوع  حال 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم بود.
مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم 
از این مخازن به  با اشاره به ورود حداقل یکی 
چرخه ذخیره سازی تا پایان امسال عنوان داشت: 
در حال حاضر مخازن آب شهر قشم با ظرفیت 
و  تولید  تاسیسات  چرخه  در  مترمکعب  30هزار 
توزیع آب شهری بهره برداری می شود که با ورود 
این مخازن به چرخه، ظرفیت مخازن آب شهر 

قشم به ۵0هزار مترمکعب می رسد.
فرامرز مومنی ادامه داد: با توجه به افزایش قابل 
توجه مصرف آب در شرایط حال حاضر کشور 
و نیاز روزافزون به این عنصر حیاتی، افزایش 
ظرفیت های تولید ذخیره سازی و تصفیه خانه ای 

به منظور حفظ امنیت آبی ضروری است.
وی افزود: با دستور موکد رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تسریع در 
توسعه ظرفیت زیرساخت های شهری در سال 
جهش تولید در دستورکار شرکت آب و برق و 

تاسیسات قشم قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم 
مدیرعامل  دستور  به  همچنین  کرد:  اضافه 
سازمان منطقه آزاد قشم و به صورت متناسب 
طرح های  مرتبط،  زیرساخت های  سایر  در 
توسعه ای دیگری نیز در دستورکار قرار گرفته 
که پس از گذراندن مراحل تصویب، متعاقبا به 

اطالع شهروندان عزیز قشمی خواهد رسید. 
 

 ظرفیت تصفیه خانه فاضالب
 شهر قشم 25درصد بیشتر می شود

مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم 
سوم  ماژول  از  بهره برداری  و  اجرا  از  همچنین 
نزدیک  آینده  در  ساحلی  شهرک  تصفیه خانه 
در  توسعه  این طرح  اجرای  با  و گفت:  داد  خبر 
تصفیه خانه ساحلی به میزان یک هزار مترمکعب 
قشم  شهر  در  تصفیه خانه ای  ظرفیت  روز  در 
افزایش می یابد و از چهار هزار مترمکعب در روز، 

به پنج هزار مترمکعب در روز می رسد.
1۴۵میلیارد  پروژه   این  اعتبار  داد:  ادامه  وی 
ریال است که با آغاز بهره برداری آن، ظرفیت 
۲۵درصد  قشم  شهر  فاضالب  تصفیه خانه 

افزایش می یابد.
فرامرز مومنی افزود: فاضالب شهری پس از گذر 
از چرخه تصفیه و مراحل ضدعفونی  به دو بخش 
آب بازیافتی و لجن تبدیل می شود. آب بازیافتی 
بسته به کیفیت مورد نیاز در نقطه مصرف می تواند 
در بخش های صنعت، کشاورزی و فضای سبز 
مورد استفاده قرار گیرد و لجن باقیمانده نیز قابلیت 

مصرف به عنوان کود را دارد.
تاسیسات  و  برق  و  آب  شرکت  است،  گفتنی 
قشم  شهر  شرب  آب  تامین  از  گذشته  قشم 
و  اجرا  وظیفه  دریا،  آب  نمک زدایی  طریق  از 
بهره برداری  طرح های تصفیه فاضالب شهری 

را نیز برعهده دارد.
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